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MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

   DECIZIA NR. 157 
din 21.09.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
P.F. ......din localitatea Suceava,  

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  
jude�ului  Suceava  sub  nr. ...... din 07.08.2006 

 

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  
Suceava  a  fost  sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava prin adresa nr. ...... din 04.08.2006, înregistrat�  la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ...... din 
07.08.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de P.F. ......din localitatea 
Suceava, ....... 

P.F. ......contest�  suma de ...... lei, stabilit� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 05.06.2006, astfel: 

- ...... lei impozit pe venit pentru anul 2001 prin Decizia de 
impunere pentru anul 2001, nr. ...... din 05.06.2006; 

-  ......lei impozit pe venit pentru anul 2002 prin Decizia de 
impunere pentru anul 2002, nr. ...... din 05.06.2006; 

-    …. lei impozit pe venit pentru anul 2003 prin Decizia de 
impunere pentru anul 2003, nr. ......din 05.06.2006; 

-   ......lei impozit pe venit activit��i independente, stabilit prin 
Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 

-    ...... lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
venitul din activit��i independente, stabilite prin Decizia de impunere nr. 
...... din 05.06.2006; 

-     … lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe 
venitul global, stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 

-      … lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
venitul global, stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 

-      ...... lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe 
venitul din chirii, stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... din 
05.06.2006; 
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-      ...... lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
venitul din chirii, stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... din 
05.06.2006; 

-   ......lei T.V.A., stabilit� prin Decizia de impunere nr. ...... 
din 05.06.2006; 

- ......lei dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, stabilit� prin Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 

-  ......lei penalit��i  de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, stabilit� prin Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006. 

 
Procesul verbal încheiat la data de 29.05.2006, nr. ...... din 

05.06.2006, încheiat de inspectorii din cadrul Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava, ce a stat la baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ...... din 05.06.2006 �i a deciziilor de impunere contestate de 
P.F. ......, a fost înaintat organelor de cercetare penal� cu adresa nr. ......din 
12.09.2006, existând indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni. 

Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  
177  din  Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art. 175 �i 179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  
jude�ului  Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. P.F. ......din localitatea Suceava, prin contesta�ia 

formulat� �i complet�rile depuse ulterior, precizeaz� c� actele de 
control sunt nelegale, iar calculele �i sumele nu sunt corect �i legal 
stabilite. 

De asemenea, men�ioneaz� c� în perioada 01.08.2002 – 
13.02.2004 era nepl�titoare de T.V.A., lucru ce rezult� din cererea adresat� 
organelor fiscale la 31 iulie 2002  �i din declara�ia de men�iuni depus� �i 
acceptat� de organele fiscale. 

Contestatoarea precizeaz� c� nu poate fi imputat 
contribuabilului faptul c� organele fiscale au r�spuns cu o întârziere de 
aproape trei ani. 

Prin contesta�ia formulat� sus�ine c� a fost constrâns �i 
for�at de organele fiscale s� întocmeasc� �i s� depun� deconturi.  

P.F. ......sus�ine c� veniturile pe care le-a realizat �i pentru 
care a pl�tit impozitele �i taxele sunt venituri din turism, respectiv venituri 
din cazare. 

De asemenea, precizeaz� c� veniturile nu pot fi ob�inute 
f�r� existen�a unei cl�diri în care s� fie caza�i turi�tii. 
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Contestatoarea consider� incorect�, nelegal� �i abuziv� 
atitudinea organelor de control de a nu lua în considerare documentele prin 
care se justific� cheltuielile legate de existen�a, func�ionarea �i 
gospod�rirea activit��ii de cazare aferente cl�dirii pe care a pus-o la 
dispozi�ia activit��ii pentru care este autorizat. 

De asemenea, petenta sus�ine c� au fost stabilite impozite �i 
taxe în afara perioadei de prescrip�ie. 

 
II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 

05.06.2006, ce a stat la baza emiterii Deciziilor de impunere nr. ...... din 
05.06.2006 pentru anul 2001, nr. ...... din 05.06.2006 pentru anul 2002, 
nr. ......din 05.06.2006 pentru anul 2003 �i nr. ...... din 05.06.2006, 
organele de control din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava au stabilit urm�toarele: 

 
În ceea ce prive�te impozitul pe venit: 
Organele de control au constatat c� pentru anul 2001 

contribuabilul a depus Declara�ie special� privind veniturile din activit��i 
independente �i Declara�ie de venit global în care declar�: 

- venit brut ……………........ lei; 
- cheltuieli deductibile….......lei; 
- venit net………………....... lei. 
În urma verific�rii efectuate, dispus� prin Decizia de 

reverificare nr. .......12.2005, pentru anul 2001 s-au stabilit urm�toarele: 
- venit brut………………........ lei; 
- cheltuieli deductibile……......lei; 
- venit net…………………......lei. 
 
Organele de control au constatat o diferen�� de venit brut de 

......lei, rezultat� prin neînregistrarea facturii nr. ....../21.05.2001, în valoare 
de ...... lei, din care T.V.A. ...... lei. 

De asemenea, organele de control au considerat 
nedeductibile cheltuielile în sum� de ...... lei, reprezentând: 

1.  ......lei - cheltuieli cu energia electric� �i gazul metan 
pentru care facturile sunt pe numele proprietarului imobilului, ......, �i nu pe 
P.F. ......, iar contribuabilul nu a prezentat contract de închiriere sau de 
comodat al spa�iului pentru a se putea delimita propor�ia în care locuin�a 
proprietate personal� este utilizat� pentru afacere. 

De asemenea, contribuabilul nu a prezentat calcule prin care 
s� se evalueze utilizarea în scopul afacerii a bunurilor din patrimoniul 
personal. 
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Organele de control au considerat c� potrivit art. 10 din O.G. 
73/1999 �i art. 10 din O.G. nr. 7/2001 aceste cheltuieli nu sunt deductibile. 

2.  ...... lei – cheltuieli diverse, în special cu alimente, 
justificate cu bonuri fiscale emise de unit��i de desfacere cu am�nuntul, 
care nu au calitatea de document justificativ, a�a cum sunt definite de 
O.M.F.P. nr. 215/2000, cap. II lit. B pct. 14. 

3.   ...... lei – cheltuieli cu benzina justificate cu bonuri fiscale 
pe care nu sunt înscrise numele beneficiarului �i num�rul de înmatriculare 
a autovehiculului, neîndeplinind astfel calitatea de document justificativ, 
conform O.M.F.P. nr. 215/2000, cap. II lit. B pct. 14.  

De asemenea, contribuabilul nu justific� utilizarea benzinei în 
interesul afacerii, neîntocmind foi de parcurs, ordine de deplasare, ceea ce 
contravine art. 16 alin. 2 din H.G. nr. 1066/1999. 

4.   …. lei – impozit cl�diri �i ...... lei – impozit teren, 
proprietarul cl�dirii �i al terenului nefiind persoana fizic� autorizat�, 
nerespectându-se condi�iile de documente justificative, prev�zute de art. 10 
din O.G. nr. 73/1999 �i O.G. nr. 7/2001.  

5.       ...... lei – cheltuieli diverse (cablu, prest�ri servicii, ap�, 
canal, notariat etc.) justificate cu chitan�e, ordine de încasare – documente 
care nu îndeplinesc condi�iile de documente justificative, prev�zute de 
O.M.F. nr. 215/2000. 

6.    ...... lei – cheltuieli diverse, justificate cu documente care 
nu sunt emise pe numele persoanei fizice autorizate. Potrivit art. 10 lit. b) 
din O.G. nr. 73/1999 �i O.G. nr. 7/2001, sumele sau bunurile utilizate de 
contribuabil pentru uzul personal sau al familiei nu sunt cheltuieli aferente 
veniturilor. 

7.    ...... lei – cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe peste 
limita legal�. Contribuabilul a calculat eronat amortizarea (4.109 lei), 
ne�inând cont de faptul c� mijloacele fixe au fost achizi�ionate cu facturi de 
la persoane juridice pl�titoare de T.V.A., iar valoarea de amortizat este cea 
f�r� T.V.A..  

8.   ...... lei  - contravaloarea par�ial� a facturilor nr. 
......1/21.11.2001 �i nr. ...... /31.12.2001, emise de S.C. ...... S.R.L. 
Suceava, reprezentând diverse prest�ri servicii, repara�ii ale imobilului 
proprietate personal�, între�inerea gr�dinii, cur��enie interioar�, repara�ii 
dulgherie, turnat beton etc. Nu s-au prezentat situa�ii de lucr�ri, ci doar un 
contract încheiat cu societatea prestatoare, iar imobilul nu este proprietatea 
persoanei fizice autorizate �i nici nu exist� contract de închiriere sau de 
comodat, astfel c� s-au aplicat prevederile art. 10 din O.G. nr. 7/2001. 

Prin actul de control se men�ioneaz� c� pentru a demonstra 
destina�ia locuin�ei în pensiune turistic� contribuabilul a prezentat proiectul 
„Amenajarea unei pensiuni turistice în locuin�a ......” �i autoriza�ia de 
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construire nr. 591/26.07.2001, emis� pe numele ...... �i nu pe P.F. ....... 
Organele de control a apreciat c� acest documente nu pot înlocui un 
contract de închiriere sau de comodat. 

De asemenea, organele de control au acordat suplimentar la 
deducere suma de ...... lei, din factura de achizi�ie nr. ....../29.09.2001, 
reprezentând contravaloarea a trei obiecte de inventar (......), precum �i 
suma de ...... lei (factura de achizi�ie nr. ....../13.12.2001), care eronat au 
fost considerate de contribuabil mijloace fixe, calculându-se amortizare. 
Conform H.G. nr. 424/2001, începând cu 01.06.2001 valoarea de intrare a 
mijloacelor fixe se modific� de la .......  

Prin Decizia de impunere pentru anul 2001, nr. ...... din 
05.06.2006, s-a stabilit un impozit pe venit pentru anul 2001 de ...... lei. 

 
Organele de control au constatat c� pentru anul 2002 

contribuabilul a depus   Declara�ie special� privind veniturile din activit��i 
independente �i Declara�ie de venit global în care declar�: 

- venit brut …………………....... lei; 
- cheltuieli deductibile ……......... lei; 
- pierdere fiscal�……………......... lei. 
 
Pentru aceste sume nu s-a emis decizie de impunere anual� 

întrucât contribuabilul a fost verificat în data de 28.03.2003, întocmindu-se 
procesul – verbal nr. ....../31.03.2003, prin care s-au stabilit urm�toarele: 

- venit brut …………………....... lei; 
- cheltuieli deductibile………...... lei; 
- venit net…………………….......lei. 
Pentru aceste sume s-a emis Decizia de impunere anual� nr. 

....../23.06.2003, stabilindu-se un impozit pe venitul anual global datorat de 

...... lei. 
În urma verific�rii efectuate, dispus� prin Decizia de 

reverificare nr. .......12.2005, pentru anul 2002 s-au stabilit urm�toarele: 
 
- venit brut…………………......... lei; 
- cheltuieli deductibile ………...... lei; 
- venit net……………………....... lei. 
 
Organele de control men�ioneaz� c� diferen�a de venit de 

...... lei, fa�� de eviden�a contabil� a contribuabilului, se explic� astfel: 
 -  ...... lei reprezint� T.V.A. colectat� aferent� perioadei 

august 2001 – decembrie 2001, contribuabilul considerând în mod eronat 
c� începând cu data de 01.08.2002 este scos din eviden�a pl�titorilor de 
T.V.A., o dat� cu anularea autoriza�iei de func�ionare; 
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-  ...... lei reprezint� o eroare de calcul, nefiind însumate 
corect veniturile din Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, întrucât încas�rile 
�i pl��ile au fost înregistrate cu T.V.A., în condi�iile în care contribuabilul a 
fost pl�titor de T.V.A.. 

Organele de control nu au admis la deducere cheltuielile în 
sum� de ...... lei, astfel: 

1.  ...... lei – cheltuieli cu energia electric� �i gazul metan, ce 
nu au fost facturate pe P.F. ......, ci pe numele proprietarului imobilului, 
......, iar contribuabilul nu a prezentat contract de închiriere sau de comodat 
al spa�iului pentru a se putea delimita propor�ia în care locuin�a proprietate 
personal� este utilizat� pentru afacere. De asemenea, contribuabilul nu a 
prezentat calcule prin care s� se evalueze utilizarea în scopul afacerii a 
bunurilor din patrimoniul personal. Organele de control au considerat c� 
potrivit art. 10 din O.G. nr. 7/2001 aceste cheltuieli nu sunt deductibile. 

2. ...... lei – cheltuieli diverse, în special cu alimente, 
justificate cu bonuri fiscale emise de unit��i de desfacere cu am�nuntul, 
care nu au calitatea de document justificativ, a�a cum sunt definite de 
O.M.F.P. nr. 215/2000, cap. II lit. B pct. 14. 

3.    ...... lei cheltuieli cu benzina justificate cu bonuri fiscale 
pe care nu sunt înscrise numele beneficiarului �i num�rul de înmatriculare 
a autovehiculului, neîndeplinind astfel calitatea de document justificativ, 
conform O.M.F.P. nr. 215/2000, cap. II lit. B pct. 14. De asemenea, 
contribuabilul nu justific� utilizarea benzinei în interesul afacerii, 
neîntocmind foi de parcurs, ordine de deplasare, ceea ce contravine art. 16 
alin. 2 din H.G. nr. 1066/1999. 

4.    ...... lei - cheltuieli diverse (cablu, prest�ri servicii, ap�, 
canal, notariat etc.) justificate cu chitan�e, ordine de încasare – documente 
care nu îndeplinesc condi�iile de documente justificative, prev�zute de 
O.M.F. nr. 215/2000. 

5.   ...... lei - cheltuieli diverse, justificate cu documente care 
nu sunt emise pe numele persoanei fizice autorizate. Potrivit art. 10 lit. b) 
din O.G. nr. 7/2001, sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei nu sunt cheltuieli aferente veniturilor. 

6.    ...... lei - impozit cl�diri �i tax� teren, proprietarul cl�dirii 
�i al terenului nefiind persoana fizic� autorizat�, nerespectându-se 
condi�iile de documente justificative, prev�zute de art. 10 din  O.G. nr. 
7/2001.  

7.  ...... lei - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe peste 
limita legal�. Contribuabilul a calculat eronat amortizarea (...... lei), 
ne�inând cont de faptul c� mijloacele fixe au fost achizi�ionate cu facturi de 
la persoane juridice pl�titoare de T.V.A., iar valoarea de amortizat este cea 
f�r� T.V.A..  
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Prin Decizia de impunere pentru anul 2002, nr. ...... din 

05.06.2006, s-a stabilit un impozit pe venit pentru anul 2002 de ......lei. 
 
Organele de control au constatat c� pentru anul 2003 

contribuabilul a depus Declara�ie special� privind veniturile din activit��i 
independente �i Declara�ie de venit global în care declar� o pierdere fiscal� 
de ...... lei �i c� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i figureaz� 
urm�toarele: 

- venit brut…………………...... lei; 
- cheltuieli deductibile ……....... lei; 
- pierdere fiscal�…………......... lei. 
În urma inspec�iei fiscale, organele de control au constatat 

urm�toarele:  
- venit brut …………………....... lei; 
- cheltuieli deductibile ……......... lei; 
- pierdere fiscal� ……………   ...... lei. 
Organele de control men�ioneaz� c� diferen�a de venit brut 

de ...... lei, fa�� de eviden�a contabil� a contribuabilului, a rezultat ca 
urmare a faptului c� în mod eronat contribuabilul a considerat c� începând 
cu data de 01.08.2002 este scos din eviden�a pl�titorilor de T.V.A., o dat� 
cu anularea autoriza�iei de func�ionare, respectiv 01.02.2004. 

 
Organele de control nu au admis la deducere cheltuielile în 

sum� de ...... lei, astfel: 
1.   ......– contravaloarea chitan�ei nr. ...... /10.01.2003, 

reprezentând abonament cablu, document ce nu este emis pe numele 
persoanei fizice autorizate, iar potrivit art. 10 lit b) din O.G. nr. 7/2001 
bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau la familiei sale 
nu sunt cheltuieli aferente venitului; 

2.    ...... - cheltuieli diverse, în special cu alimente, justificate 
cu bonurile fiscale nr. ...... /23.01.2003, ...... /26.01.2003, ...... /13.03.2003, 
emise de unit��i de desfacere cu am�nuntul, care nu au calitatea de 
document justificativ, a�a cum sunt definite de O.M.F.P. nr. 58/2003, cap. 
II lit. B pct. 14. 

3.  ...... lei – cheltuieli cu energia electric� �i gazul metan 
(chitan�ele nr. ...... /20.01.2003, ...... /14.04.2003, ...... /14.04.2003), ce nu 
au fost facturate pe P.F. ......, ci pe numele proprietarului imobilului, ......, 
iar contribuabilul nu a prezentat contract de închiriere sau de comodat al 
spa�iului pentru a se putea delimita propor�ia în care locuin�a proprietate 
personal� este utilizat� pentru afacere. De asemenea, contribuabilul nu a 
prezentat calcule prin care s� se evalueze utilizarea în scopul afacerii a 
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bunurilor din patrimoniul personal. Organele de control au considerat c� 
potrivit art. 10 din O.G. nr. 7/2001 aceste cheltuieli nu sunt deductibile. 

4.    ...... reprezint� tax� pe valoarea ad�ugat� – contribuabilul 
fiind pl�titor de T.V.A.. 

5.    ...... cheltuieli cu benzina, justificate cu bonul fiscal nr. 
......26.01.2003, pe care nu sunt înscrise numele beneficiarului �i num�rul 
de înmatriculare a autovehiculului, neîndeplinind astfel calitatea de 
document justificativ, conform O.M.F.P. 58/2003, cap. II lit.B pct. 14. 
Contribuabilul  nu a justificat utilizarea în interesul afacerii a benzinei, 
neîntocmind foi de parcurs, ordine de deplasare, ceea ce contravine art. 16 
alin. 2 din H.G. nr. 54/2003. 

De asemenea, organele de control au acordat suplimentar ca 
deductibile cheltuielile în sum� de ...... lei, reprezentând: 

-  ...... lei - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe, întrucât 
contribuabilul a dedus doar suma de ......lei fa�� de ...... lei, cât avea 
dreptul; 

-      ...... lei – cheltuieli cu materialele de cur��enie, justificate 
cu factura nr. ....../11.04.2003, pe care contribuabilul a omis s� o 
înregistreze în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, fiind înregistrat� doar în 
jurnalul de cump�r�ri. 

Prin Decizia de impunere pentru anul 2003, nr. ......din 
05.06.2006, s-a stabilit un impozit pe venit pentru anul 2003 de ...... lei. 

 
În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�. 
Organele de control au constatat c� persoana fizic� autorizat� 

a fost înregistrat� ca pl�titor de T.V.A. începând cu data de 01.10.2000 �i a 
p�strat aceast� calitate pân� la anularea autoriza�iei (adresa D.G.F.P. 
Suceava nr. ....../06.12.2005). 

Prin actul de control se precizeaz� c� în anul 2002 
contribuabilul a solicitat D.G.F.P. Suceava scoaterea din eviden�a 
pl�titorilor de T.V.A. începând cu data de 01.08.2002. Deoarece 
contribuabilul nu a îndeplinit obliga�ia prev�zut� la art. 23 alin. 2 din H.G. 
nr. 598/2002, cererea de scoatere din eviden�� nu a fost aprobat�. 

Organele de control precizeaz� c� prin adresa nr. 
....../13.12.2005, contribuabilul a fost informat c� are obliga�ia calcul�rii 
taxei pe valoarea ad�ugat� pentru perioada 01.08.2002 – 13.02.2004 �i a 
depunerii deconturilor de T.V.A.. 

În urma inspec�iei fiscale organele de control au stabilit o 
tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de ......lei, astfel: 

- ......a fost dedus� de contribuabil pe baz� de documente ce 
nu con�in T.V.A., cum ar fi: abonamente cablu, care, conform art. 6 lit. A 
alin. k 4 �i art. 9 lit. l din Legea nr. 345/2002, sunt  scutite de T.V.A.,  
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impozite �i taxe achitate cu chitan�e, emise de ACET, BCR etc., 
documente care nu pot sta la baza deducerii taxei pe valoare ad�ugat�, 
conform art. 10.12 lit. a din H.G. nr. 401/2000 �i art. 24 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 345/2002; 

-  ...... lei a fost dedus� de contribuabil pe baz� de documente 
(facturi ......, ......) ce nu sunt emise pe numele pl�titorului, respectiv P.F. 
......, iar conform art.19 din O.U.G nr. 17/2000 �i art. 24 alin. (1) din Legea 
nr. 345/2002, taxa pe valoare ad�ugat� este nedeductibil� fiscal; 

-  ...... lei a fost dedus� pe baz� de bonuri fiscale emise de 
unit��i de desfacere a carburan�ilor auto, ce nu au înscrise denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului. Conform 
art. 10.12 lit. b) din H.G. nr. 401/2000 �i art. 62 alin. (1) din Legea nr. 
345/2002, nerespectarea prevederilor men�ionate atrage pierderea dreptului 
de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� carburantului auto; 

-  ...... lei, reprezentând contravaloare alimente, materiale etc. 
a fost dedus� pe baz� de bonuri fiscale, care nu sunt documente legale în 
baza c�rora persoanele impozabile pot s� deduc� T.V.A., conform art. 
10.12 lit. b) din H.G. nr. 401/2000 �i art. 62 alin. (1) din Legea nr. 
345/2002; 

-  ...... lei, reprezentând energie electric� �i gaz metan, dedus� 
pe baz� de facturi care nu sunt emise pe numele P.F. ......, ci pe numele 
proprietarului cl�dirii, ....... Conform art. 19 lit. b) din O.U.G. nr. 17/2000 
�i a art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 345/2002 nu poate fi dedus� taxa 
pe valoarea ad�ugat� ce are la baz� documente ce nu sunt emise pe numele 
persoanei impozabile. 

 Contribuabilul nu a colectat taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ...... lei, înscris�  pe factura nr. ....../21.05.2001, �i nu a înregistrat 
aceast� sum� în jurnalul de vânz�ri �i în decontul de T.V.A.; 

 Petentul nu a colectat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
......(......x19%) aferent� mijloacelor fixe �i obiectelor de inventar r�mase în 
patrimoniul personal la încetarea activit��ii, a c�ror valoare a constituit 
venit net în anul 2004. 

Pentru nevirarea în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� s-au 
calculat dobânzi în sum� de ......lei �i penalit��i de ......lei, conform 
prevederilor art. 13 din O.G. nr. 11/1996, art. 1 din O.G. nr. 26/2001, art. 
12 – 14 din O.G. nr. 61/2002 �i art. 114 – 115 �i 120 din O.G. nr. 92/2003, 
republicat�. 

 
 

III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei  �i  având  în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  
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actele  normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  
re�inut  urm�toarele: 

 
1. REFERITOR LA TAXA PE VALOAREA AD�UGAT� 

ÎN SUM� DE ......LEI 
 

1.1  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
......, cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatoarea are dreptul la 
deducerea acestei sume în condi�iile în care nu justific� opera�iunile cu 
documente legal aprobate care dau dreptul la deducere �i care s� 
con�in� suma taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
În fapt, P.F. ......a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 

de ......, din care ...... lei în anul 2001 �i ...... lei în anul 2002, pentru 
abonamente cablu – opera�iuni care sunt scutite de T.V.A., impozite �i 
taxe, pe baz� de chitan�e, documente care nu dau dreptul de deducere �i 
care nu con�in T.V.A..  

 
În drept, pân� la date de 31 mai 2002 sunt aplicabile 

prevederile art. 17 din Ordonan�a de Urgen��  nr. 17 / 2000 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 

 
„Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe 

valoarea ad�ugat� aferente intr�rilor contribuabilii sunt obliga�i: 
a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite 

conform legii de c�tre contribuabili înregistra�i ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�; 

b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru 
nevoile firmei �i sunt proprietatea acesteia. 

Dreptul de deducere prive�te numai taxa ce este înscris� 
într-o factur� fiscal� sau în alt document legal care se refer� la bunuri 
sau servicii destinate pentru realizarea opera�iunilor prev�zute la art. 
18. 

 
Normele de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 

nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 401 / 2000, referitor la aplicarea acestui articol, precizeaz�: 

„10.12. Pentru exercitarea dreptului de deducere 
contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� 
sunt obliga�i s� justifice prin documente legal întocmite cuantumul 
taxei. 

Documentele legale sunt: 
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a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dup� caz, 
alte documente specifice aprobate potrivit Hot�rârii Guvernului nr. 
831/1997, pentru bunurile �i serviciile cump�rate de la furnizorii din 
�ar�;” 

 
Începând cu data de 1 iunie 2002 sunt aplicabile prevederile 

art. 24 din Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se 
precizeaz�: 
 

„(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma 
taxei cu urm�toarele documente: 

a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), 
cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele 
s�u, de c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�;” 
 

Referitor la aplicarea acestui articol, Normele de aplicare a 
Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin H.G. 
nr. 598 / 2002, la art. 62, prev�d urm�toarele: 

 
„(1) Documentele legale prev�zute la art. 24 alin. (1) lit. 

a) din lege, în baza c�rora persoanele impozabile pot deduce taxa pe 
valoarea ad�ugat�, sunt: exemplarul original al facturii fiscale sau alte 
documente specifice aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997 
pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea 
financiar� �i contabil� �i a normelor metodologice privind întocmirea 
�i utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finan�elor publice, 
emise în baza Hot�rârii Guvernului nr. 831/1997, bonurile fiscale 
emise de aparatele de marcat electronice fiscale, aprobate conform 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia 
agen�ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
republicat�, apar�inând unit��ilor de desfacere a carburan�ilor auto, 
dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului.  

 
Din textele de lege mai sus men�ionate se re�ine c� pentru a 

deduce taxa pe valoarea ad�ugat�, contribuabilii sunt obliga�i s� justifice 
suma cu documente legal aprobate, respectiv exemplarul original al facturii 
fiscale sau alte documente specifice aprobate, �i emise de persoane 
impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

Având în vedere c� persoana fizic� autorizat� a dedus taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de ......pe baz� de chitan�e, documente care 
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nu dau dreptul de deducere �i care nu con�in T.V.A., pentru abonamente 
cablu – opera�iuni care sunt scutite de T.V.A., impozite �i taxe, se trage 
concluzia c� nu avea dreptul de deducere pentru aceast� sum�. 

 
1.2  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 

...... lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatoarea are dreptul 
la deducerea acestei sume în condi�iile în care opera�iunile au la baz� 
documente care  nu sunt emise pe numele pl�titorului, respectiv  P.F. 
......, ci pe numele proprietarului cl�dirii, ....... 

 
În fapt, P.F. ......a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 

de ...... lei, din care ...... lei în anul 2001 �i 233 lei în anul 2002, emise de 
......, ...... etc., �i taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, din care ...... 
lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ...... lei în anul 2003, reprezentând 
energie electric� �i gaz metan, care nu sunt emise pe numele P.F. ......, ci 
pe numele proprietarului cl�dirii, ....... 

 
În drept, pân� la date de 31 mai 2002 sunt aplicabile 

prevederile art. 18 �i 19 din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului  nr. 17 / 
2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 

 
„Art. 18 
Contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe 

valoarea ad�ugat� au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor �i 
serviciilor achizi�ionate […] 

Art. 19 
Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe 

valoarea ad�ugat� aferente intr�rilor contribuabilii sunt obliga�i: 
a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite 

conform legii de c�tre contribuabili înregistra�i ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�; 

b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru 
nevoile firmei �i sunt proprietatea acesteia.” 

 
Normele de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 

nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 401 / 2000, la pct. 10.12, referitor la aplicarea acestui 
articol, precizeaz�: 

„10.12. Pentru exercitarea dreptului de deducere 
contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� 
sunt obliga�i s� justifice prin documente legal întocmite cuantumul 
taxei. 
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Documentele legale sunt: 
a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dup� caz, 

alte documente specifice aprobate potrivit Hot�rârii Guvernului nr. 
831/1997, pentru bunurile �i serviciile cump�rate de la furnizorii din 
�ar�;” 

 
De asemenea, la art. 25 lit. C din Ordonan�a de Urgen�� 

a Guvernului  nr. 17 / 2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, prevede: 
 
„Documentele justificative care nu sunt procurate pe 

c�ile stabilite prin norme legale �i nu sunt corect întocmite nu pot fi 
înregistrate în contabilitate, iar bunurile ce fac obiectul tranzac�iilor 
respective vor fi considerate f�r� documente legale de provenien�� �i 
se sanc�ioneaz� potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii 
fiscale.” 

 
Începând cu data de 1 iunie 2002 sunt aplicabile prevederile 

art. 22 �i 24 din Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, 
unde se precizeaz�: 

„Art. 22 
(4) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de 

tax� pe valoarea ad�ugat� au dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente bunurilor �i serviciilor […] 

(5) Taxa pe valoarea ad�ugat� prev�zut� la alin. (4) pe 
care persoana impozabil� are dreptul s� o deduc� este: 

a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, 
aferent� bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i 
pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie 
prestate de c�tre o alt� persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de 
tax� pe valoarea ad�ugat�; 

 
 
Art. 24 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 

valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma 
taxei cu urm�toarele documente: 

a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), 
cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele 
s�u, de c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�;” 
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Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� contribuabilii trebuie s� justifice 
opera�iunile cu documente legal întocmite, emise pe numele pl�titorului. 

Având în vedere c� documentele care au stat la baza 
deducerii taxei pe valoarea ad�ugate în sum� de ...... lei nu sunt pe numele 
contribuabilului, se trage concluzia c� nu are dreptul la deducerea acestei 
sume. 

 
1.3  Referitor la suma de ...... lei, cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� contestatoarea are dreptul la deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat�  aferent� combustibililor auto, în condi�iile în care 
opera�iunile au la baz�   bonuri fiscale pe care nu sunt înscrise 
denumirea cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare  a 
autovehiculului. 

 
În fapt, organele de control au constatat c� P.F. ......a dedus 

taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� ...... lei, din care ...... lei în anul 2001 �i 
...... lei în anul 2002, aferent� combustibilului auto, pe baz� de  bonuri 
fiscale pe care nu sunt înscrise denumirea cump�r�torului �i num�rul de 
înmatriculare a autovehiculului. 

 
În drept pân� la data de 31 mai 2002 sunt aplicabile 

prevederile art. 19 din Ordonan�a de Urgen��  nr. 17 / 2000 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 

„Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� intr�rilor contribuabilii sunt obliga�i: 

a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite 
conform legii de c�tre contribuabili înregistra�i ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�; 

b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru 
nevoile firmei �i sunt proprietatea acesteia. 

Dreptul de deducere prive�te numai taxa ce este înscris� 
într-o factur� fiscal� sau în alt document legal care se refer� la bunuri 
sau servicii destinate pentru realizarea opera�iunilor prev�zute la art. 
18.” 
 

Normele de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 401 / 2000, la pct. 10.12, referitor la aplicarea acestui 
articol, precizeaz�: 
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„10.12. Pentru exercitarea dreptului de deducere 
contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� 
sunt obliga�i s� justifice prin documente legal întocmite cuantumul 
taxei. 

Documentele legale sunt: 
a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dup� caz, 

alte documente specifice aprobate potrivit Hot�rârii Guvernului nr. 
831/1997, pentru bunurile �i serviciile cump�rate de la furnizorii din 
�ar�; 

b) bonurile fiscale emise de aparatele de marcat 
electronice fiscale, aprobate conform Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia agen�ilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, apar�inând unit��ilor de desfacere a 
carburan�ilor auto, dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea 
contribuabilului cump�r�tor �i num�rul de înmatriculare a 
autovehiculului. 

Nerespectarea prevederilor lit. b) atrage pierderea 
dreptului de deducere a taxei aferente carburan�ilor auto 
achizi�iona�i; 

 
Începând cu data de 1 iunie 2002 sunt aplicabile prevederile 

art. 24 din Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se 
precizeaz�: 

 
Art. 24 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 

valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma 
taxei cu urm�toarele documente: 

a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), 
cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele 
s�u, de c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�;” 

Referitor la aplicarea acestui articol, Normele de aplicare a 
Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin H.G. 
nr. 598 / 2002, la art. 62, prev�d urm�toarele: 

 
„(1) Documentele legale prev�zute la art. 24 alin. (1) lit. 

a) din lege, în baza c�rora persoanele impozabile pot deduce taxa pe 
valoarea ad�ugat�, sunt: exemplarul original al facturii fiscale sau alte 
documente specifice aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997 
pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea 
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financiar� �i contabil� �i a normelor metodologice privind întocmirea 
�i utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finan�elor publice, 
emise în baza Hot�rârii Guvernului nr. 831/1997, bonurile fiscale 
emise de aparatele de marcat electronice fiscale, aprobate conform 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia 
agen�ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
republicat�, apar�inând unit��ilor de desfacere a carburan�ilor auto, 
dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine  c� persoanele 

impozabile au dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� pe baz� de 
bonuri fiscale numai dac� acestea sunt �tampilate �i au înscrise denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului. 

Având în vedere c� bonurile fiscale care au stat la baza 
deducerii taxei pe valoarea ad�ugate în sum� de ...... lei nu au înscrise 
denumirea cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului, 
se trage concluzia c� petentul nu are dreptul la deducerea acestei sume. 

 
 
1.4  Referitor la suma de ...... lei, cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� contestatoarea are dreptul la deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat�  aferent� unor bunuri, reprezentând alimente �i 
materiale, ce sunt justificate cu bonuri fiscale. 
 

În fapt, contribuabilul a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ...... lei, din care ...... lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ...... 
în anul 2003, aferent� unor materiale �i alimente, pe baz� de bonuri fiscale. 

 
În drept, pân� la data de 31 mai 2002 sunt aplicabile 

prevederile art. 19 din Ordonan�a de Urgen��  nr. 17 / 2000 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 

„Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� intr�rilor contribuabilii sunt obliga�i: 

a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite 
conform legii de c�tre contribuabili înregistra�i ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�; 

b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru 
nevoile firmei �i sunt proprietatea acesteia. 

Dreptul de deducere prive�te numai taxa ce este înscris� 
într-o factur� fiscal� sau în alt document legal care se refer� la bunuri 
sau servicii destinate pentru realizarea opera�iunilor prev�zute la art. 
18.” 
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Normele de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 

nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 401 / 2000, la pct. 10.12, referitor la aplicarea acestui 
articol, precizeaz�: 
 

„10.12. Pentru exercitarea dreptului de deducere 
contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� 
sunt obliga�i s� justifice prin documente legal întocmite cuantumul 
taxei. 

Documentele legale sunt: 
a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dup� caz, 

alte documente specifice aprobate potrivit Hot�rârii Guvernului nr. 
831/1997, pentru bunurile �i serviciile cump�rate de la furnizorii din 
�ar�; 

b) bonurile fiscale emise de aparatele de marcat 
electronice fiscale, aprobate conform Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia agen�ilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, apar�inând unit��ilor de desfacere a 
carburan�ilor auto, dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea 
contribuabilului cump�r�tor �i num�rul de înmatriculare a 
autovehiculului. 

Nerespectarea prevederilor lit. b) atrage pierderea 
dreptului de deducere a taxei aferente carburan�ilor auto 
achizi�iona�i”. 

 
Începând cu data de 1 iunie 2002 sunt aplicabile prevederile 

art. 24 din Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se 
precizeaz�: 

 
Art. 24 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 

valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma 
taxei cu urm�toarele documente: 

a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), 
cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele 
s�u, de c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�;” 

Referitor la aplicarea acestui articol, Normele de aplicare a 
Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin H.G. 
nr. 598 / 2002, la art. 62, prev�d urm�toarele: 



 
18

 
„(1) Documentele legale prev�zute la art. 24 alin. (1) lit. 

a) din lege, în baza c�rora persoanele impozabile pot deduce taxa pe 
valoarea ad�ugat�, sunt: exemplarul original al facturii fiscale sau alte 
documente specifice aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997 
pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea 
financiar� �i contabil� �i a normelor metodologice privind întocmirea 
�i utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finan�elor publice, 
emise în baza Hot�rârii Guvernului nr. 831/1997, bonurile fiscale 
emise de aparatele de marcat electronice fiscale, aprobate conform 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia 
agen�ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
republicat�, apar�inând unit��ilor de desfacere a carburan�ilor auto, 
dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru 

exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� persoanele 
impozabile trebuie s� justifice suma taxei cu facturi fiscale �i c� 
justificarea cu bonuri fiscale se poate face doar pentru carburan�i auto. 

Având în vedere c� persoana fizic� autorizat� a dedus taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei pentru alimente �i materiale pe 
baz� de bonuri fiscale, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t 
de cerere ca neîntemeiat�. 

 
 
1.5  Referitor la suma de ...... lei, cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� contestatoarea avea obliga�ia declar�rii �i 
achit�rii taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în factura nr. ...... 
/21.05.2001. 

 
În fapt, contestatoare nu a declarat �i achitat la bugetul de 

stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, înscris� în factura nr. 
...... /21.05.2001.  

Organele de control au constatat c� persoana fizic� 
autorizat� nu a înregistrat în decontul de T.V.A. �i în jurnalul de vânz�ri 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei. 

 
În drept, la art. 10 din  Ordonan�a de Urgen��  a 

Guvernului nr. 17 / 2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat� se precizeaz�: 
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„Obliga�ia de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� ia 
na�tere la data efectu�rii livr�rii de bunuri mobile, transferului 
propriet��ii bunurilor imobile �i/sau prest�rii serviciilor.” 

De asemenea, la art. 9 din acela�i act normativ se prevede 
c�: 

„Contribuabilul care înscrie taxa pe valoarea ad�ugat� 
pe o factur� sau pe un document legal aprobat este obligat s� achite 
suma respectiv� la bugetul de stat chiar dac� opera�iunea în cauz� nu 
este impozabil� potrivit prezentei ordonan�e de urgen��.” 

 
Din cele prezentate se re�ine c� petenta avea obliga�ia 

declar�rii �i achit�rii la bugetul de stat a taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ...... lei, înscris� în factura nr. ...... /21.05.2001, motiv pentru care 
urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere, ca 
neîntemeiat�.  

     
1.6  Referitor la suma de ......, cauza supus� solu�ion�rii 

este dac� contestatoarea avea obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea 
ad�ugate pentru mijloacele fixe �i obiectele de inventar r�mase în 
patrimoniul personal la încetarea activit��ii. 

 
În fapt, P.F. ......a fost înregistrat� ca pl�titoare de tax� pe 

valoarea ad�ugat� începând cu data de 01.10.2000 �i �i-a p�strat aceast� 
calitate pân� la anularea autoriza�iei de func�ionare, respectiv 13.02.2004. 

Organele de control au constatat c� la încetarea activit��ii 
P.F. ......nu a colectat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� mijloacelor fixe �i 
obiectelor de inventar ce au r�mas în patrimoniul personal. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 128 din 

Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz�: 
 
 „(1) Prin livrare de bunuri se în�elege orice transfer al 

dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar c�tre o alt� 
persoan�, direct sau prin persoane care ac�ioneaz� în numele acestuia. 

(2) În în�elesul prezentului titlu, prin bunuri se în�elege 
bunurile corporale mobile �i imobile, prin natura lor sau prin 
destina�ie.[…] 

3) Sunt, de asemenea, considerate livr�ri de bunuri 
efectuate cu plat�, în sensul alin. (1): […] 

(4) Preluarea de c�tre persoane impozabile a bunurilor 
achizi�ionate sau fabricate de c�tre acestea pentru a fi utilizate în 
scopuri care nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat� sau 
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pentru a fi puse la dispozi�ie altor persoane în mod gratuit constituie 
livrare de bunuri efectuat� cu plat�, dac� taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a fost 
dedus� total sau par�ial. 

(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei societ��i 
comerciale c�tre asocia�ii sau ac�ionarii s�i, inclusiv o distribuire de 
bunuri legat� de lichidarea sau de dizolvarea f�r� lichidare a 
societ��ii, constituie livrare de bunuri efectuat� cu plat�.” 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� orice transfer 
al dreptului de proprietate asupra bunurilor constituie livrare de bunuri �i 
se supune taxei pe valoarea ad�ugat�.  

Având în vedere cele men�ionate mai sus se re�ine c� la 
încetarea activit��ii P.F. ......avea obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea 
ad�ugate pentru mijloacele fixe �i obiectele de inventar r�mase în 
patrimoniul personal la încetarea activit��ii, drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru suma de ......ca neîntemeiat�.  
 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� nu 
datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele 
de control întrucât a solicitat s� fie scoas� din eviden�a pl�titorilor de 
T.V.A. �i c�  i s-a r�spuns dup� o perioad� de trei ani c� nu i s-a aprobat 
cererea formulat� nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei.             

În urma verific�rii efectuate, organele de control au 
constatat c� începând cu data de 01.10.2000 �i pân� la data de 06.12.2005, 
când autoriza�ia de func�ionare a fost anulat�, P.F. ......a fost pl�titoare de 
T.V.A.. 

Contestatoarea sus�ine c� în perioada 01.08.2002 -  
13.02.2004 nu a fost pl�titoare de T.V.A. �i c� acest lucru rezult� din 
cererea adresat� organelor fiscale la 31 iulie 2002, declara�ia de men�iuni, 
precum �i comportamentul contribuabilului. 

De asemenea, sus�ine c� a solicitat s� fie scoas� din 
eviden�a pl�titorilor de T.V.A., dar organele fiscale au r�spuns la cererea 
formulat� dup� 3 ani. 

A�a dup� cum rezult� din adresa nr. ......din 13.12.2005, 
aflat� în xerocopie la dosarul cauzei, Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava avertizeaz� P.F. ......din localitatea Suceava c� are 
obliga�ia depunerii deconturilor de T.V.A. �i a întocmirii jurnalelor de 
vânz�ri �i cump�r�ri pentru T.V.A. pentru perioada 01.08.2002 – 
13.02.2004, întrucât �i-a p�strat calitatea de pl�titor de T.V.A., cererea de 
scoatere nefiind aprobat�. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 
345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 
 

„(1) Taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� bugetului de 
stat se pl�te�te de c�tre: 

a) persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� 
pe valoarea ad�ugat�, pentru opera�iuni taxabile;” 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� în 
perioada  01.08.2002 – 13.02.2004 P.F. ......este pl�titoare de T.V.A. 

Astfel, potrivit adresei nr. ....../06.12.2005, aflat� în 
xerocopie la dosarul cauzei, contestatoarea este pl�titoare de T.V.A. 
începând cu data de 01.10.2000. 

Potrivit adresei nr. ....../21.01.2004, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice Suceava comunic� persoanei fizice autorizate ......c� „în 
conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) din H.G. nr. 598/2002, 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, persoanele impozabile care solicit� scoaterea din 
eviden�� trebuie s� fac� dovada achit�rii obliga�iei de plat� din ultimul 
decont T.V.A. 

Întrucât aceast� obliga�ie nu a fost îndeplinit�, v� 
comunic�m faptul c� cererea de scoatere din eviden�a pl�titorilor T.V.A. 
a fost respins�.” 

 
Potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 345 / 2002 privind 

taxa pe valoarea ad�ugat�,  
„(3) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� 

activit��ile persoanelor impozabile cu venituri din opera�iuni taxabile 
declarate sau, dup� caz, realizate anual, de pân� la 1,5 miliarde lei 
inclusiv. În situa�ia realiz�rii unor venituri superioare plafonului de 
impozitare de 1,5 miliarde lei în cursul unui an fiscal, persoanele 
impozabile au obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Dup� înscrierea ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� persoanele 
impozabile respective nu mai beneficiaz� de scutire chiar dac� ulterior 
realizeaz� venituri inferioare plafonului de 1,5 miliarde lei. Persoanele 
impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, care 
în anul 2001 au realizat venituri din opera�iuni taxabile sub plafonul 
de 1,5 miliarde lei, pot solicita scoaterea din eviden�� ca pl�titori de 
tax� pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile stabilite prin normele de 
aplicare a prezentei legi. 
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Referitor la aplicarea acestui articol, Normele de aplicare a 
Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin H.G. 
nr. 598/2002, la art. 23, prev�d: 

 
„(2) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� 

pe valoarea ad�ugat�, care în anul 2001 au realizat venituri din opera�iuni 
taxabile sub plafonul de 1,5 miliarde lei, pot solicita scoaterea din eviden�� 
ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�. De asemenea, pot solicita 
scoaterea din eviden�� ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� persoanele 
impozabile care s-au înregistrat ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� de 
la 1 ianuarie 2002 pân� la data intr�rii în vigoare a prezentei legi, în 
situa�ia în care nu au realizat venituri din opera�iuni taxabile mai mari de 
600 milioane lei inclusiv.  

Persoanele impozabile care solicit� scoaterea din 
eviden�� trebuie s� fac� dovada achit�rii obliga�iei de plat� privind 
taxa pe valoarea ad�ugat� din ultimul decont privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�. Persoanele impozabile care nu îndeplinesc aceast� obliga�ie 
nu pot beneficia de prevederile art. 9 alin. (3) din lege, respectiv nu pot 
solicita scoaterea din eviden�� ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�.” 

 
Din textele de lege mai sus citate rezult� c� în situa�ia în 

care persoanele impozabile nu au achitat la bugetul de stat taxa pe valoarea 
ad�ugat� din ultimul decont nu pot beneficia de regimul special de scutire, 
chiar dac� au solicitat acest lucru. 

Fa�� de cele prezentate se re�ine c� în perioada 01.08.2002 – 
13.02.2004 P.F. ......este pl�titoare de T.V.A. 

Având în vedere cele prezentate urmeaz� a se respinge 
contesta�ia pentru taxa pe valoarea ad�ugat�, ca neîntemeiat�. 

 
2. REFERITOR LA ACCESORIILE ÎN SUM� DE ...... 

LEI, AFERENTE TAXEI PE VALOAREA AD�UGAT� 
STABILITE SUPLIMENTAR DE ORGANELE DE CONTROL. 

 
În fapt, pentru neplata taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 

suplimentar, organele de control au calculat major�ri de întârziere de 
......lei �i penalit��i de  întârziere de ......lei. 

 
În  drept,  pân� la data de 31.12.2002 sunt aplicabile 

prevederile art. 13 �i 13^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 11/1996 
privind executarea crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care stipuleaz�: 
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„Art. 13 
Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, 

debitorii datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei 
bugetare �i pân� la data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. […] 

Art. 13^1 […] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor 

�i a altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a 
penalit��ilor �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune 
de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei 
în care acestea aveau termene de plat�.” 

 
În anul 2003 sunt aplicabile prevederile art. 12, 13 �i 14 

din Ordonan�a Guvernului nr. 61 / 2002 privind colectarea crean�elor 
bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 

„Art. 12 
Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor 

bugetare debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […] 
Art. 13 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând 

cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.[…] 

Art. 14 
(1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, 

contribu�iilor �i a altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, 
penalit��ilor de orice fel �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare celei în care acestea aveau termen de plat�. […]” 
 

Începând cu 01.01.2004 sunt aplicabile prevederile art. 114, 
115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat� la data de 24.06.2004 �i modificat� prin Legea  nr. 210/2005 
privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea 
�i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, articole care au devenit 115, 116 �i ...... printr-o nou� 
republicare a actului normativ la data de 26.09.2005, unde se stipuleaz�: 
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„Art. 114 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 

debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi 
�i penalit��i de întârziere.[…]  

Art. 115 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând 

cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.[…] 

Art. 120 
                       Penalit��i de întârziere 

(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se 
sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� 
�i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data 
de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii 
acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de 
plat� a dobânzilor.” 

Începând cu 1 ianuarie 2006, art. 116 din acest act normativ 
are urm�torul con�inut: 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru 

neachitarea în termen a obliga�iilor bugetare, contribuabilii datoreaz� 
major�ri �i penalit��i de întârziere. 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul care   
le-a generat, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente privind 
modul de calcul al major�rilor �i penalit��ilor de întârziere, aceasta 
datoreaz� �i suma de ...... lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform 
pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, major�rile �i penalit��ile de întârziere în 
sum� total� de ...... lei, aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� accesorie în raport 
cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al 
acestora, iar pentru taxa pe valoarea ad�ugat� care a generat aceste 
accesorii contesta�ia a fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i 
pentru major�rile �i penalit��ile de întârziere de ...... lei. 

 
3. REFERITOR LA IMPOZITUL PE VENIT ÎN SUM� DE 

......LEI, DIN CARE ...... LEI PENTRU ANUL 2001, ......PENTRU 
ANUL 2002 �I ...... LEI PENTRU ANUL 2003  
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3.1 Referitor la venitul neînregistrat, în sum� de ......lei, 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatoarea avea obliga�ia 
înregistr�rii facturii nr. ...... din 21.05.2001. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constatat c�  P.F. ......nu a înregistrat �i declarat veniturile înscrise în 
factura nr. ...... din 21.05.2001 �i implicit nu a calculat �i virat la bugetul de 
stat impozitul aferent. 

  
În drept, în spe�� sunt incidente prevederile art. 1 lit. a) din 

Ordonan�a Guvernului nr. 73 / 1999 privind impozitul pe venit, unde se 
precizeaz� c�: 

„a) impozitul pe venitul anual global reprezint� suma 
datorat� de o persoan� fizic� pentru veniturile realizate într-un an 
fiscal, determinat� prin aplicarea cotelor de impunere asupra 
venitului anual global impozabil stabilit în condi�iile prezentei 
ordonan�e;” 

Din textul de lege mai sus citat se re�ine c� la stabilirea 
venitului impozabil se iau în calcul toate veniturile realizate de 
contribuabil.  

Prin contesta�ia formulat� contestatoarea se limiteaz� la 
faptul c� veniturile din turism nu ar fi putut fi realizate f�r� existen�a 
cl�dirii �i f�r� efectuarea cheltuielilor legate de func�ionarea �i 
gospod�rirea acesteia, f�r� îns� a prezenta documente �i motivele legate de 
constat�rile organelor de control privind neînregistrarea acestor venituri �i 
implicit diminuarea impozitului pe venit aferent. 

Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 

„Art. 64 
 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale  
1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i 

faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri 
adresate organului fiscal.” 

 
Având în vedere c� petentul nu depune documente care s� 

dovedeasc� c� veniturile în sum� ......lei, înscrise în factura nr. ...... din 
21.05.2001, sunt neimpozabile �i nu aduce argumente care s� aib� leg�tur� 
cu constat�rile organelor de control, urmeaz� a se respinge contesta�ia 
pentru acest cap�t de cerere, ca nemotivat� �i nesus�inut� cu documente. 
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3.2 Referitor la cheltuielile în sum� de ...... lei, din care 
...... lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ...... lei în anul 2003, 
considerate de organele de control nedeductibile fiscal. 

 
3.2.1 Referitor la cheltuielile în sum� de ...... lei, din care 

......lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ...... lei în anul 2003, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� cheltuielile cu energia electric� �i gazul 
metan sunt deductibile la stabilirea venitului impozabil, în condi�iile în 
care facturile ce au stat la baza opera�iunilor sunt pe numele 
proprietarului imobilului ...... �i nu  pe numele contribuabilului, P.F. 
....... 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control  

nu  au admis la deducere cheltuielile în sum� de ...... lei, din care ......lei în 
anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ...... lei în anul 2003, reprezentând 
energie electric� �i gaz metan, pe motiv c� facturile ce au stat la baza 
opera�iunilor sunt pe numele proprietarului imobilului ...... �i nu  pe 
numele contribuabilului, P.F. ....... 

 
În drept, pentru anul 2001 sunt aplicabile prevederile art. 

10 �i 16 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 /1999 privind impozitul pe 
venit, unde se precizeaz�: 

„Art. 10 
(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 

b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente 
venitului;”[…] 
 

Art. 16 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� 

în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� 

ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
 
Referitor la aplicarea art.16, Normele metodologice pentru 

aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin H.G.   nr. 1066 / 1999, precizeaz�:  
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„2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 

cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� 
din eviden�ele contabile conduse de contribuabili. 

Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 

a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente;” 
De asemenea, la art. 9 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 

/ 1999 privind impozitul pe venit, se stipuleaz�: 
 
 „În aplicarea prezentei ordonan�e, în categoriile de 

venituri prev�zute la art. 4 se cuprind �i orice avantaje în bani �i/sau 
în natur� primite de o persoan� fizic�, cu titlu gratuit sau cu plata 
par�ial�, precum �i folosirea în scop personal a bunurilor �i 
drepturilor aferente desf��ur�rii activit��ii. 

Avantajele acordate includ folosin�a în scop personal a 
vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci 
casnice, diferen�a dintre dobânda practicat� de aceea�i banc� la 
împrumuturi �i dobânda preferen�ial�, reduceri de pre�uri sau tarife 
în cazul cump�r�rii unor bunuri sau prest�ri de servicii, gratuit��i de 
bunuri �i servicii, inclusiv sume acordate pentru distrac�ii sau 
recreere, precum �i altele asemenea.” 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice 

pentru aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe 
venit, aprobate prin H.G. nr. 1066 / 1999, precizeaz� c�: 

 
„9. Evaluarea utiliz�rii bunurilor din patrimoniul 

personal cu folosin�� mixt� (pentru afacere �i în scop personal), în 
vederea determin�rii cheltuielilor deductibile, se face conform 
prevederilor pct. 7, iar cheltuiala deductibil� se determin�, dup� caz, 
propor�ional cu: 

    - num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere; 
    - num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de 

afacere; 
    - num�rul de unit��i de m�sur� specifice în alte 

cazuri.” 
 
La punctul 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 

9 din ordonan��, men�ionate mai sus, se precizeaz�: 
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„7. Evaluarea avantajelor în natur� sub forma folosirii 
numai în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face 
astfel: 

a) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a vehiculului se 
face aplicând un procent de 1,7% pentru fiecare lun�, la valoarea de 
intrare a acestuia. În cazul în care vehiculul este închiriat de la o ter�� 
persoan�, avantajul este evaluat la nivelul chiriei; 

b) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a locuin�ei primite 
se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafe�ele locative de�inute 
de stat. Avantajele ......e (ap�, gaz, electricitate, cheltuieli de între�inere 
�i repara�ii etc.) sunt evaluate la valoarea lor efectiv�; 

c) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a altor bunuri 
decât vehiculul �i locuin�a se face la nivelul totalului cheltuielilor 
aferente fiec�rui bun pe unitate de m�sur� specific� sau la nivelul 
pre�ului practicat pentru ter�i.” 

 
Începând cu 01.01.2002 sunt aplicabile prevederile art. 10 

din Ordonan�a Guvernului nr. 7 / 2001 privind impozitul pe venit, care 
precizeaz�: 

 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 
                        b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului; 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice 

de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin H.G. nr. 54 / 2003, se precizeaz�: 

„În vederea evalu�rii cheltuielilor cu bunurile din 
patrimoniul personal cu folosin�� mixt�, pentru afacere �i în scop 
personal, precum �i a cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul afacerii 
utilizate �i în scop personal se vor avea în vedere regulile prev�zute la 
pct. 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 9 din ordonan��, 
iar cheltuielile deductibile se determin� propor�ional cu: 
                -  num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere; 
                -  num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de afacere; 
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                -  num�rul de unit��i de m�sur� specifice, cum ar fi: kW/h, 
metri cubi, impulsuri telefonice �i altele asemenea, utilizate în interes 
de afacere, în alte cazuri.” 

 
La punctul 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 

9 din ordonan��, men�ionate mai sus, se precizeaz�: 
„7. Evaluarea utiliz�rii în scop personal a bunurilor din 

patrimoniul afacerii cu folosin�� mixt� se face astfel: 
                        a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 6 lit. 
a), iar avantajul se determin� propor�ional cu num�rul de kilometri 
parcur�i în interes personal, justificat cu foaia de parcurs; 
                        b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform 
prevederilor pct. 6 �i avantajul se determin� propor�ional cu num�rul 
de metri p�tra�i folosi�i pentru interes personal sau cu num�rul de ore 
de utilizare în scop personal.” 
 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt 
deductibile, dac� sunt utilizate în scopul afacerii, cheltuielile cu bunurile 
de folosin�� mixt�, iar evaluarea acestora se face propor�ional cu num�rul 
de metri p�tra�i folosi�i pentru interesul afacerii, justificate cu documente. 

Prin contesta�ia formulat� contestatoarea se limiteaz� la 
faptul c� veniturile din turism nu ar fi putut fi realizate f�r� existen�a 
cl�dirii �i f�r� efectuarea cheltuielilor legate de func�ionarea �i 
gospod�rirea acesteia, dar nu prezint� documente legale care s� 
dovedeasc� c� cheltuielile respective au fost efectuate în scopul afacerii. 

 
Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
„Art. 64 
 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale  
1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i 

faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri 
adresate organului fiscal.” 

 
În consecin��, cheltuielile pentru bunurile de folosin�� mixt� 

sunt deductibile dac� sunt utilizate în interesul afacerii, propor�ional cu 
suprafa�a utilizat� în acest scop, justificate cu documente. 

Având în vedere c� petentul nu depune documente care s� 
dovedeasc� c� bunurile proprietate personal� au fost utilizate în interesul 
afacerii �i cât reprezint� cuantumul cheltuielilor, în func�ie de suprafa�a 
imobilului, efectuate în interesul afacerii �i în interesul personal, urmeaz� a 
se respingerea contesta�ia pentru cheltuielile în sum� de ...... lei, din care 
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......lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ...... lei în anul 2003, ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
3.2.2 Referitor la cheltuielile în sum� de ...... lei, din care 

...... lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ...... în anul 2003, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� sunt deductibile la stabilirea venitului 
impozabil cheltuielile justificate cu bonuri fiscale emise de unit��ile de 
desfacere cu am�nuntul. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control  

nu  au admis la deducere cheltuielile în sum� de ...... lei, din care ...... lei în 
anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ...... în anul 2003, reprezentând diverse 
bunuri, în special alimente, pe motiv c� justificarea opera�iunilor s-a f�cut 
cu bonuri fiscale emise de unit��ile de desfacere cu am�nuntul, care nu au 
calitatea de document justificativ, a�a cum prevede O.M.F. nr. 215/2000, 
cap. II lit. B pct. 14. 

 
În drept, pentru anul 2001 sunt aplicabile prevederile art. 

10 �i 16 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 /1999 privind impozitul pe 
venit, unde se precizeaz�: 

„Art. 10 
(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 

b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente 
venitului;”[…] 
 

Art. 16 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� 

în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� 

ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
 
Referitor la aplicarea art.16, Normele metodologice pentru 

aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin H.G.   nr. 1066 / 1999, precizeaz�:  
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„2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� 
din eviden�ele contabile conduse de contribuabili. 

Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 

a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente;” 
 
Începând cu 01.01.2002 sunt aplicabile prevederile art. 10 

din Ordonan�a Guvernului nr. 7 / 2001 privind impozitul pe venit, care 
precizeaz�: 

 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 

 
Normele metodologice privind organizarea �i conducerea 

eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonan�ei 
Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Finan�elor Publice nr. 215 / 2000, preluate în aceea�i form� de 
Normele metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei 
contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 
7/2001 privind impozitul pe venit, aprobate prin Ordinul  Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 58 / 2003, precizeaz�:  

 
„14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� 

urm�toarele elemente principale, prev�zute în structura formularelor 
aprobate: 

    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa 

complet�; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea 

opera�iunii economice �i financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economice �i financiare, iar atunci 

când este necesar �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
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    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii 
economice �i financiare efectuate; 

    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor 
care r�spund de efectuarea opera�iunii; 

    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor în documente justificative. 

15. Înscrisurile care stau la baza înregistr�rilor în 
eviden�a contabil� pot dobândi calitatea de document justificativ 
numai în cazurile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în 
normele legale în vigoare.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� pot fi admise la 

deducere acele cheltuieli care sunt efectuate în interesul direct al activit��ii 
pe care contribuabilul o desf��oar� �i care sunt justificate cu documente, 
care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare. 

 
Potrivit Hot�rârii Guvernului nr. 831 / 1997 pentru 

aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar� �i 
contabil� �i a normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea 
acestora, documentul care se utilizeaz� pentru livrarea produselor �i 
m�rfurilor este factura. 

În anexa 1A, din acest act normativ, Catalogul formularelor 
tipizate, comune pe economie, cu regim special de tip�rire, înseriere �i 
numerotare, privind activitatea financiar� �i contabil� sunt prev�zute 
formularele tipizate, comune pe economie, cu regim special de tip�rire, 
înseriere �i numerotare, astfel: 
 
    „1. Aviz de înso�ire a m�rfii           14-3-6/A 
    2. Chitan�a                            14-4-1 
       Chitan�a fiscal�                    14-4-2 
    3. Factura fiscal�                     14-4-10/A 
       Factura                             14-4-10/aA” 

 
Din con�inutul acestui act normativ, privind factura fiscal�, 

se re�ine c� aceasta „2. Se întocme�te manual sau cu ajutorul tehnicii de 
calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor �i a m�rfurilor, la 
executarea lucr�rilor �i la prestarea serviciilor, de c�tre 
compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza 
dispozi�iei de livrare, a avizului de înso�ire a m�rfii sau a altor 
documente tipizate care atest� executarea lucr�rilor �i prestarea 
serviciilor �i se semneaz� de compartimentul emitent.” 

 
În sus�inerea cauzei petentul nu depune documente din care 

s� rezulte c� actele care au stat la baza opera�iunilor furnizeaz� toate 
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informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare �i nu face dovada c� 
cheltuielile au fost efectuate în interesul direct al activit��ii pe care 
contribuabilul o desf��oar�, astfel c� urmeaz� a se respinge contesta�ia 
pentru cheltuielile în sum� de ...... lei, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente. 

 
 
3.2.3 Referitor la cheltuielile în sum� de ...... lei, din care 

...... lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ......în anul 2003, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� sunt deductibile la stabilirea venitului 
impozabil cheltuielile cu benzina, în condi�iile în care opera�iunile au 
la baz� bonuri fiscale pe care nu sunt înscrise numele beneficiarului �i 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului, iar contribuabilul nu 
justific� utilizarea acesteia în interesul afacerii. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control  

nu  au admis la deducere cheltuielile în sum� de ...... lei, din care ...... lei în 
anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ......în anul 2003, reprezentând benzin�, 
pe motiv c� justificarea opera�iunilor s-a f�cut cu bonuri fiscale pe care nu 
sunt înscrise numele beneficiarului �i num�rul de înmatriculare a 
autovehiculului, iar contribuabilul nu justific� utilizarea acesteia în 
interesul afacerii. 

 
În drept, pentru anul 2001 sunt aplicabile prevederile art. 

10 �i 16 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 /1999 privind impozitul pe 
venit, unde se precizeaz�: 

„Art. 10 
(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 

b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente 
venitului;”[…] 
 

Art. 16 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� 

în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� 

ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
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Referitor la aplicarea art.16, Normele metodologice pentru 

aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin H.G.   nr. 1066 / 1999, precizeaz�:  

 
„2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 

cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� 
din eviden�ele contabile conduse de contribuabili. 

Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 

a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente;” 
 
Începând cu 01.01.2002 sunt aplicabile prevederile art. 10 

din Ordonan�a Guvernului nr. 7 / 2001 privind impozitul pe venit, care 
precizeaz�: 

 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 

 
Normele metodologice privind organizarea �i conducerea 

eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonan�ei 
Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Finan�elor Publice nr. 215 / 2000, preluate în aceea�i form� de 
Normele metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei 
contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 
7/2001 privind impozitul pe venit, aprobate prin Ordinul  Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 58 / 2003, precizeaz�:  

 
„14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� 

urm�toarele elemente principale, prev�zute în structura formularelor 
aprobate: 

    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa 

complet�; 
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    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea 

opera�iunii economice �i financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economice �i financiare, iar atunci 

când este necesar �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii 

economice �i financiare efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor 

care r�spund de efectuarea opera�iunii; 
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 

opera�iunilor în documente justificative. 
15. Înscrisurile care stau la baza înregistr�rilor în 

eviden�a contabil� pot dobândi calitatea de document justificativ 
numai în cazurile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în 
normele legale în vigoare.” 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru 
exercitarea dreptului de deducere a cheltuielilor documentele care stau la 
baza înregistr�rilor în contabilitate trebuie s� con�in� toate informa�iile 
prev�zute de lege, iar cheltuielile s� fie efectuate în scopul afacerii. 

De asemenea, a�a dup� cum s-a prezentat la punctul 1.1  din 
prezenta decizie, referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�, în cazul 
achizi�ion�rii carburan�ilor auto, justificarea opera�iunilor se poate face cu 
bonuri fiscale numai dac� acestea sunt �tampilate �i au înscrise denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului. 

Având în vedere c� înregistrarea opera�iunilor privind 
cheltuielile cu benzina s-a f�cut în baza unor bonuri fiscale pe care nu sunt 
înscrise numele beneficiarului �i num�rul de înmatriculare a 
autovehiculului, iar contribuabilul nu justific� utilizarea acesteia în 
interesul afacerii, neadmiterea la deducere de c�tre organele de control a 
cheltuielilor în sum� de ...... lei, din care ...... lei în anul 2001, ...... lei în 
anul 2002 �i ......în anul 2003, este legal�. 

 
3.2.4 Referitor la cheltuielile în sum� de ...... lei, din care 

...... lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ......în anul 2003, 
reprezentând ...... lei impozit pe cl�diri, ...... lei cheltuieli cu cablu, ap�, 
canal etc. �i ...... lei cheltuieli diverse, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la stabilirea venitului impozabil, 
în condi�iile în care documentele ce au stat la baza opera�iunilor sunt 
pe numele proprietarului imobilului ...... �i nu  pe numele 
contribuabilului, P.F. ......, �i acesta nu face dovad� c� cheltuielile au 
fost efectuate în interesul afacerii. 
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În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control  
nu  au admis la deducere cheltuielile în sum� de ...... lei, din care ...... lei în 
anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ......în anul 2003, reprezentând ...... lei 
impozit pe cl�diri, ...... lei cheltuieli cu cablu, ap�, canal etc. �i ...... lei 
cheltuieli diverse, pe motiv c�  documentele ce au stat la baza opera�iunilor 
sunt pe numele proprietarului imobilului ...... �i nu  pe numele 
contribuabilului, P.F. ......, �i acesta nu face dovad� c� cheltuielile au fost 
efectuate în interesul afacerii. 

 
În drept, pentru anul 2001 sunt aplicabile prevederile art. 

10 �i 16 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 /1999 privind impozitul pe 
venit, unde se precizeaz�: 

„Art. 10 
(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 

b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente 
venitului;”[…] 
 

Art. 16 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� 

în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� 

ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
 
Referitor la aplicarea art.16, Normele metodologice pentru 

aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin H.G.   nr. 1066 / 1999, precizeaz�:  

 
„2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 

cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� 
din eviden�ele contabile conduse de contribuabili. 

Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 

a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente;” 
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De asemenea, la art. 9 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 
/ 1999 privind impozitul pe venit, se stipuleaz�: 

 
 „În aplicarea prezentei ordonan�e, în categoriile de 

venituri prev�zute la art. 4 se cuprind �i orice avantaje în bani �i/sau 
în natur� primite de o persoan� fizic�, cu titlu gratuit sau cu plata 
par�ial�, precum �i folosirea în scop personal a bunurilor �i 
drepturilor aferente desf��ur�rii activit��ii. 

Avantajele acordate includ folosin�a în scop personal a 
vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci 
casnice, diferen�a dintre dobânda practicat� de aceea�i banc� la 
împrumuturi �i dobânda preferen�ial�, reduceri de pre�uri sau tarife 
în cazul cump�r�rii unor bunuri sau prest�ri de servicii, gratuit��i de 
bunuri �i servicii, inclusiv sume acordate pentru distrac�ii sau 
recreere, precum �i altele asemenea.” 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice 

pentru aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe 
venit, aprobate prin H.G. nr. 1066 / 1999, precizeaz� c�: 

 
„9. Evaluarea utiliz�rii bunurilor din patrimoniul 

personal cu folosin�� mixt� (pentru afacere �i în scop personal), în 
vederea determin�rii cheltuielilor deductibile, se face conform 
prevederilor pct. 7, iar cheltuiala deductibil� se determin�, dup� caz, 
propor�ional cu: 

    - num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere; 
    - num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de 

afacere; 
    - num�rul de unit��i de m�sur� specifice în alte 

cazuri.” 
 
La punctul 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 

9 din ordonan��, men�ionate mai sus, se precizeaz�: 
„7. Evaluarea avantajelor în natur� sub forma folosirii 

numai în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face 
astfel: 

a) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a vehiculului se 
face aplicând un procent de 1,7% pentru fiecare lun�, la valoarea de 
intrare a acestuia. În cazul în care vehiculul este închiriat de la o ter�� 
persoan�, avantajul este evaluat la nivelul chiriei; 

b) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a locuin�ei primite 
se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafe�ele locative de�inute 
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de stat. Avantajele ......e (ap�, gaz, electricitate, cheltuieli de între�inere 
�i repara�ii etc.) sunt evaluate la valoarea lor efectiv�; 

c) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a altor bunuri 
decât vehiculul �i locuin�a se face la nivelul totalului cheltuielilor 
aferente fiec�rui bun pe unitate de m�sur� specific� sau la nivelul 
pre�ului practicat pentru ter�i.” 

 
Începând cu 01.01.2002 sunt aplicabile prevederile art. 10 

din Ordonan�a Guvernului nr. 7 / 2001 privind impozitul pe venit, care 
precizeaz�: 

 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 
                        b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului; 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice 

de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin H.G. nr. 54 / 2003 se precizeaz�: 

„În vederea evalu�rii cheltuielilor cu bunurile din 
patrimoniul personal cu folosin�� mixt�, pentru afacere �i în scop 
personal, precum �i a cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul afacerii 
utilizate �i în scop personal se vor avea în vedere regulile prev�zute la 
pct. 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 9 din ordonan��, 
iar cheltuielile deductibile se determin� propor�ional cu: 
                -  num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere; 
                -  num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de afacere; 
                -  num�rul de unit��i de m�sur� specifice, cum ar fi: kW/h, 
metri cubi, impulsuri telefonice �i altele asemenea, utilizate în interes 
de afacere, în alte cazuri.” 

 
La punctul 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 

9 din ordonan��, men�ionate mai sus, se precizeaz�: 
„7. Evaluarea utiliz�rii în scop personal a bunurilor din 

patrimoniul afacerii cu folosin�� mixt� se face astfel: 
                        a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 6 lit. 
a), iar avantajul se determin� propor�ional cu num�rul de kilometri 
parcur�i în interes personal, justificat cu foaia de parcurs; 
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                        b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform 
prevederilor pct. 6 �i avantajul se determin� propor�ional cu num�rul 
de metri p�tra�i folosi�i pentru interes personal sau cu num�rul de ore 
de utilizare în scop personal.” 
 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt 
deductibile, dac� sunt utilizate în scopul afacerii, cheltuielile cu bunurile 
de folosin�� mixt�, iar evaluarea acestora se face propor�ional cu num�rul 
de metri p�tra�i folosi�i pentru interesul afacerii, justificate cu documente. 

De asemenea, se re�ine c� bunurile utilizate de contribuabil 
pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente 
venitului. 

Prin contesta�ia formulat� contestatoarea se limiteaz� la 
faptul c� veniturile din turism nu ar fi putut fi realizate f�r� existen�a 
cl�dirii �i f�r� efectuarea cheltuielilor legate de func�ionarea �i 
gospod�rirea acesteia, îns� nu a prezentat documente legale care s� 
dovedeasc� c� cheltuielile respective au fost efectuate în scopul afacerii. 

 
Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
„Art. 64 
 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale  
1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i 

faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri 
adresate organului fiscal.” 

 
În consecin��, cheltuielile pentru bunurile de folosin�� mixt� 

sunt deductibile dac� sunt utilizate în interesul afacerii, propor�ional cu 
suprafa�a utilizat� în acest scop, justificate cu documente. 

Având în vedere c� documentele ce au stat la baza 
opera�iunilor sunt pe numele proprietarului imobilului ...... �i nu  pe 
numele contribuabilului, P.F. ......, �i petentul nu depune documente care 
s� dovedeasc� c� bunurile au fost utilizate în interesul afacerii, urmeaz� a 
se respingerea contesta�iei pentru cheltuielile în sum� de ...... lei, din care 
...... lei în anul 2001, ...... lei în anul 2002 �i ......în anul 2003, ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
3.2.5 Referitor la cheltuielile în sum� de ...... lei, din care 

...... lei în anul 2001 �i ...... lei în anul 2002, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� la stabilirea cheltuielilor deductibile cu amortizarea se ia în 
calcul valoarea mijloacelor fixe cu T.V.A. sau valoarea f�r� T.V.A., în 
condi�iile în care petentul este pl�titor de T.V.A.. 
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În fapt, contestatoarea a luat în calcul la stabilirea 

cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe achizi�ionate în perioada 2001 
– 2002 valoarea de intrare cu T.V.A., în condi�iile în care era pl�titoare de 
T.V.A., iar bunurile provin de la persoane juridice pl�titoare de T.V.A.. 

 
În drept, în ceea ce prive�te stabilirea dreptului de 

deducere a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe pentru perioada 
verificat� sunt aplicabile  prevederile art. 10 din Ordonan�a Guvernului   
nr. 73 /1999 privind impozitul pe venit, preluate în aceea�i form� de art. 
10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7 / 2001 privind impozitul pe venit,  
care precizeaz�: 

 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele 
aferente venitului, în limitele prev�zute de legisla�ia în vigoare, dup� 
caz […]  

Cheltuielile privind amortizarea sunt deductibile în 
condi�iile în care calculul se efectueaz� conform legisla�iei în materie;” 

 
De asemenea, la pct. 47 din Ordinul Ministerului 

Finan�elor Publice nr. 215 /  2000 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în 
partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în 
conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind 
impozitul pe venit, se precizeaz�: 

 
„47. Înregistrarea în eviden�a contabil� a bunurilor 

mobile �i imobile se face la valoarea de achizi�ie, de produc�ie sau la 
pre�ul pie�ei, dup� caz […] 

Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la 
deducere potrivit legii amortiz�rii.” 

 
În ceea ce prive�te modul de stabilire a amortiz�rii 

mijloacelor fixe, art. 9 �i 10 din Legea nr. 15 / 1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale �i necorporale , republicat�, 
prevede: 

 
„Art. 9 
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Amortizarea se stabile�te prin aplicarea cotelor de 
amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe �i se include în 
cheltuielile de exploatare. 

Art. 10 
Prin valoarea de intrarea a mijloacelor fixe se în�elege: 
a) valoarea de intrare aferent� fiec�rui mijloc fix, 

reevaluat� în conformitate cu prevederile legale; 
b) cheltuielile de achizi�ie pentru mijloacele fixe 

procurate cu titlu oneros;” 
 
Privitor la aplicarea acestor articole, Normele  metodologice 

de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale �i necorporale,  aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
909 din / 1997, precizeaz�: 

 
„11. Amortizarea mijloacelor fixe se stabile�te prin 

aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor 
fixe �i se include în cheltuielile de exploatare. 

 
12. Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se 

în�elege: 
a) valoarea de intrare, reevaluat� în baza unor 

prevederi legale exprese; 
b) cheltuielile de achizi�ie pentru mijloacele fixe 

procurate cu titlu oneros, a�a cum sunt reglementate prin 
Regulamentul de aplicare a Legii contabilit��ii nr. 82/1991, aprobat 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 704/1993;” 

 
Potrivit pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii 

contabilit��ii nr. 82/1991, aprobat prin H.G. nr. 704/1993, „Costul de 
achizi�ie al unui bun este egal cu pre�ul de cump�rare, taxele 
nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare �i alte 
cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau 
intrarea în gestiune a bunului respectiv. Nr. 704 din 22 decembrie 
1993”. 

Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� 
cheltuielile cu amortizarea recunoscute ca deductibile sunt cele 
determinate potrivit legii. 

De asemenea, se re�ine c� la stabilirea valorii de intrare a 
mijloacelor fixe, ca baz� de calcul a cheltuielilor cu amortizarea, se are în 
vedere costul de achizi�ie care cuprinde taxele nerecuperabile, or taxa pe 
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valoarea ad�ugat� nu este o tax� nerecuperabil� în cazul pl�titorilor de 
T.V.A.. 

Potrivit art. 18  din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului 
nr. 17 / 2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat� „Contribuabilii 
înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� au dreptul la 
deducerea taxei aferente bunurilor �i serviciilor achizi�ionate”. 

 
Aceste prevederi sunt preluate de art. 22 din Legea nr. 

345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz� c�: „(3) 
Au dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� numai persoanele 
impozabile înregistrate la organele fiscale teritoriale ca pl�titori de 
tax� pe valoarea ad�ugat�.” 

 
Având în vedere c� la data calcul�rii �i înregistr�rii 

amortiz�rii mijloacelor fixe petenta era pl�titoare de T.V.A., se conchide 
c� taxa pe valoarea ad�ugat� era recuperabil�, în consecin�� stabilirea 
impozitului pe venit suplimentar prin neadmiterea la deducere de c�tre 
organele de control a cheltuielilor cu amortizarea în sum� de ...... lei, din 
care ...... lei în anul 2001 �i ...... lei în anul 2002, este legal�. 

 
3.2.6 Referitor la cheltuielile în sum� de ...... lei, 

reprezentând repara�ii efectuate asupra unui imobil, între�inere 
gr�din� �i curte interioar�, turnat beton, repara�ii dulgherie etc., 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la 
stabilirea venitului impozabil, în condi�iile în care imobilul nu este  în 
proprietatea P.F. ...... �i nu se face dovada c� cheltuielile au fost 
efectuate în interesul afacerii. 

 
În fapt, P.F. ...... a dedus cheltuielile în sum� de ...... lei, 

reprezentând repara�ii efectuate asupra unui imobil, între�inere gr�din� �i 
curte interioar�, turnat beton, repara�ii dulgherie etc., opera�iuni ce au la 
baz� factura nr. ......1/21.11.2001. 

În urma verific�rii efectuate organele de control au constatat 
c� imobilul asupra c�ruia au fost efectuate lucr�rile nu se afl� în 
proprietatea contribuabilului P.F. ...... �i nici nu a prezentat un contract de 
închiriere sau de comodat prin care s-a convenit utilizarea acestuia în 
interesul afacerii �i care s� cuprind� clauze privind efectuarea acestor 
cheltuieli. 

 
În drept, pentru anul 2001 sunt aplicabile prevederile art. 

10 �i 16 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 /1999 privind impozitul pe 
venit, unde se precizeaz�: 



 
43

„Art. 10 
(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 

b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente 
venitului;”[…] 
 

Art. 16 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� 

în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� 

ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
 
Referitor la aplicarea art.16, Normele metodologice pentru 

aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin H.G.   nr. 1066 / 1999, precizeaz�:  

 
„2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 

cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� 
din eviden�ele contabile conduse de contribuabili. 

Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 

a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente;” 
De asemenea, la art. 9 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 

/ 1999 privind impozitul pe venit, se stipuleaz�: 
 
 „În aplicarea prezentei ordonan�e, în categoriile de 

venituri prev�zute la art. 4 se cuprind �i orice avantaje în bani �i/sau 
în natur� primite de o persoan� fizic�, cu titlu gratuit sau cu plata 
par�ial�, precum �i folosirea în scop personal a bunurilor �i 
drepturilor aferente desf��ur�rii activit��ii. 

Avantajele acordate includ folosin�a în scop personal a 
vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci 
casnice, diferen�a dintre dobânda practicat� de aceea�i banc� la 
împrumuturi �i dobânda preferen�ial�, reduceri de pre�uri sau tarife 
în cazul cump�r�rii unor bunuri sau prest�ri de servicii, gratuit��i de 
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bunuri �i servicii, inclusiv sume acordate pentru distrac�ii sau 
recreere, precum �i altele asemenea.” 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice 

pentru aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe 
venit, aprobate prin H.G. nr. 1066 / 1999, precizeaz� c�: 

 
„9. Evaluarea utiliz�rii bunurilor din patrimoniul 

personal cu folosin�� mixt� (pentru afacere �i în scop personal), în 
vederea determin�rii cheltuielilor deductibile, se face conform 
prevederilor pct. 7, iar cheltuiala deductibil� se determin�, dup� caz, 
propor�ional cu: 

    - num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere; 
    - num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de 

afacere; 
    - num�rul de unit��i de m�sur� specifice în alte 

cazuri.” 
 
La punctul 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 

9 din ordonan��, men�ionate mai sus, se precizeaz�: 
„7. Evaluarea avantajelor în natur� sub forma folosirii 

numai în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face 
astfel: 

a) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a vehiculului se 
face aplicând un procent de 1,7% pentru fiecare lun�, la valoarea de 
intrare a acestuia. În cazul în care vehiculul este închiriat de la o ter�� 
persoan�, avantajul este evaluat la nivelul chiriei; 

b) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a locuin�ei primite 
se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafe�ele locative de�inute 
de stat. Avantajele ......e (ap�, gaz, electricitate, cheltuieli de între�inere 
�i repara�ii etc.) sunt evaluate la valoarea lor efectiv�; 

c) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a altor bunuri 
decât vehiculul �i locuin�a se face la nivelul totalului cheltuielilor 
aferente fiec�rui bun pe unitate de m�sur� specific� sau la nivelul 
pre�ului practicat pentru ter�i.” 

 
Începând cu 01.01.2002 sunt aplicabile prevederile art. 10 

din Ordonan�a Guvernului nr. 7 / 2001 privind impozitul pe venit, care 
precizeaz�: 
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„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 
între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli 
se aplic� urm�toarele reguli: 

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
acestuia, justificate prin documente; 
                        b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului; 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice 

de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin H.G. nr. 54 / 2003 precizeaz�: 

 
„În vederea evalu�rii cheltuielilor cu bunurile din 

patrimoniul personal cu folosin�� mixt�, pentru afacere �i în scop 
personal, precum �i a cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul afacerii 
utilizate �i în scop personal se vor avea în vedere regulile prev�zute la 
pct. 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 9 din ordonan��, 
iar cheltuielile deductibile se determin� propor�ional cu: 
                -  num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere; 
                -  num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de afacere; 
                -  num�rul de unit��i de m�sur� specifice, cum ar fi: kW/h, 
metri cubi, impulsuri telefonice �i altele asemenea, utilizate în interes 
de afacere, în alte cazuri.” 

 
La punctul 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 

9 din ordonan��, men�ionate mai sus, se precizeaz�: 
„7. Evaluarea utiliz�rii în scop personal a bunurilor din 

patrimoniul afacerii cu folosin�� mixt� se face astfel: 
                        a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 6 lit. 
a), iar avantajul se determin� propor�ional cu num�rul de kilometri 
parcur�i în interes personal, justificat cu foaia de parcurs; 
                        b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform 
prevederilor pct. 6 �i avantajul se determin� propor�ional cu num�rul 
de metri p�tra�i folosi�i pentru interes personal sau cu num�rul de ore 
de utilizare în scop personal.” 
 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt 
deductibile, dac� sunt utilizate în scopul afacerii, cheltuielile cu bunurile 
de folosin�� mixt�, iar evaluarea acestora se face propor�ional cu num�rul 
de metri p�tra�i folosi�i pentru interesul afacerii, justificate cu documente. 
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Prin contesta�ia formulat� contestatoarea se limiteaz� la 
faptul c� veniturile din turism nu ar fi putut fi realizate f�r� existen�a 
cl�dirii �i f�r� efectuarea cheltuielilor legate de func�ionarea �i 
gospod�rirea acesteia, dar nu prezint� documente legale care s� 
dovedeasc� c� cheltuielile respective au fost efectuate în scopul afacerii. 

 
Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
„Art. 64 
 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale  
1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i 

faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri 
adresate organului fiscal.” 

 
În consecin��, cheltuielile pentru bunurile de folosin�� mixt� 

sunt deductibile dac� sunt utilizate în interesul afacerii, propor�ional cu 
suprafa�a utilizat� în acest scop, justificate cu documente. 

Având în vedere c� petentul nu depune documente care s� 
dovedeasc� c� bunurile proprietate personal� au fost utilizate în interesul 
afacerii �i cât reprezint� cuantumul cheltuielilor în func�ie de suprafa�a 
utilizat� în interesul activit��ii pentru care era autorizat, urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru cheltuielile în sum� de ...... lei, ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
 
4. REFERITOR LA ACCESORIILE ÎN SUM� DE ...... 

LEI, din care ......lei major�ri de întârziere �i ...... lei penalit��i de 
întârziere, aferente venitului din activit��i independente, .. leu 
major�ri de întârziere �i .. leu penalit��i de întârziere, aferente 
impozitului pe venitul global, ...... lei major�ri de întârziere �i ...... lei 
penalit��i de întârziere, aferente impozitului pe veniturile din chirii. 

 
În fapt, organele de control au calculat pentru neplata în 

termen a pl��ilor anticipate privind impozitul pe venitul din activit��i 
independente major�ri de ......lei, din care ...... pentru anul 2000, 
......pentru anul 2001, ...... pentru anul 2002 �i ...... lei pentru anul 2003, �i 
penalit��i de ...... lei, din care ...... pentru anul 2002 �i ...... lei pentru anul 
2003, a impozitului pe venitul global pentru anul 2004 major�ri de .. leu 
�i penalit��i de .. leu �i a pl��ilor anticipate privind impozitul pe venitul 
din chirii pentru anul 2005 major�ri de ...... lei �i penalit��i de ...... lei. 
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În  drept,  pân� la data de 31.12.2002 sunt aplicabile 
prevederile art. 13 �i 13^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 11/1996 
privind executarea crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care stipuleaz�: 

„Art. 13 
Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, 

debitorii datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei 
bugetare �i pân� la data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. […] 

Art. 13^1 […] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor 

�i a altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a 
penalit��ilor �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune 
de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei 
în care acestea aveau termene de plat�.” 

 
În anul 2003 sunt aplicabile prevederile art. 12, 13 �i 14 

din Ordonan�a Guvernului nr. 61 / 2002 privind colectarea crean�elor 
bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 

„Art. 12 
Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor 

bugetare debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […] 
Art. 13 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând 

cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.[…] 

Art. 14 
(1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, 

contribu�iilor �i a altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, 
penalit��ilor de orice fel �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare celei în care acestea aveau termen de plat�. […]” 
 

Începând cu 01.01.2004 sunt aplicabile prevederile art. 114, 
115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat� la data de 24.06.2004 �i modificat� prin Legea  nr. 210/2005 
privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea 
�i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
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procedur� fiscal�, articole care au devenit 115, 116 �i ...... printr-o nou� 
republicare a actului normativ la data de 26.09.2005, unde se stipuleaz�: 

 
„Art. 114 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 

debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi 
�i penalit��i de întârziere.[…]  

Art. 115 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând 

cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.[…] 

Art. 120 
                       Penalit��i de întârziere 

(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se 
sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� 
�i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data 
de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii 
acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de 
plat� a dobânzilor.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru 

neachitarea în termen a obliga�iilor bugetare, contribuabilii datoreaz� 
major�ri �i penalit��i de întârziere. 

Prin contesta�ia formulat� contribuabilul sus�ine c� în ceea 
ce prive�te calculele �i sumele ce fac obiectul actelor de control nu sunt 
corect �i legal stabilite, f�r� îns� s� precizeze în ce constau incorectitudinea 
�i ilegalitatea major�rilor �i penalit��ilor de întârziere. 

Petentul nu face dovada c� nu datoreaz� sumele pentru care 
organele de control au stabilit accesoriile �i nici nu face dovada c� debitele 
respective au fost achitate în termen. 

Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 

„Art. 64 
 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale  
1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i 

faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri 
adresate organului fiscal.” 

 
Având în vedere c� petentul nu aduce argumente concrete �i 

concludente �i nu depune documente care s� dovedeasc� c� debitele care 
au generat aceste accesorii au fost achitate în termen, urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru accesoriile în sum� de ...... lei, din care ......lei 
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major�ri de întârziere �i ...... lei penalit��i de întârziere, ca nemotivat� 
�i nesus�inut� cu documente. 

 
5. În ceea ce prive�te sus�inerea petentei c� au fost 

stabilite impozite �i taxe în afara perioadei de prescrip�ie, din analiza 
documentelor existente se re�ine c� prin actele atacate impozitul pe venit a 
fost verificat pentru perioada 2001 – 2004 �i taxa pe valoarea ad�ugat� 
pentru perioada 01.01.2001 – 13.02.2004. 

 
În drept, în ceea ce prive�te dreptul organelor de a stabili 

obliga�ii fiscale sunt aplicabile prevederile art. 89 din Ordonan�a 
Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde  
se precizeaz� c�: 

„Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� 
curg� termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor 
fiscale 

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale 
se prescrie în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea 
dispune altfel. 

(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. 
(1) începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în 
care s-a n�scut crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune 
altfel.” 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� dreptul 
organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani �i 
c� acest  termen începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor 
celui în care  s-a n�scut crean�a fiscal�. 

Având în vedere c� organele de control au verificat 
impozitul pe venit pentru perioada 2001 – 2004 �i taxa pe valoarea 
ad�ugat� pentru perioada 01.01.2001 – 13.02.2004, rezult� c� verificarea  
s-a efectuat în cadrul perioadei de prescrip�ie, motiv pentru care se va 
respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ce neîntemeiat�. 
 

Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  
în  temeiul prevederilor, art. 9 alin. (3), 13, 22 �i 24 din Legea nr. 345 / 
2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, art. 9, 10, 17, 18, 19 �i 25 lit. C din 
Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 17 / 2000 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, pct. 10.12 din Normele de aplicare a Ordonan�ei de Urgen�� a 
Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 401 / 2000, art. 23 �i 62 din Normele de aplicare 
a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin H.G. 
nr. 598 / 2002, art. 128 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, art. 
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13 �i 13^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 11/1996 privind executarea 
crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 12, 13 �i 
14 din Ordonan�a Guvernului nr. 61 / 2002 privind colectarea crean�elor 
bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 64, 89, 114, 115 �i 
120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, art. 1 lit. a), 
10 �i 16 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 / 1999 privind impozitul pe 
venit, art. 9,  10 �i 16 din Ordonan�a Guvernului nr. 73 /1999 privind 
impozitul pe venit, Normele metodologice pentru aplicarea Ordonan�ei 
Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, aprobate prin H.G.   nr. 
1066 / 1999, art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7 / 2001 privind 
impozitul pe venit, Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobate prin H.G. nr. 54 
/ 2003, Normele metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei 
contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 
73/1999 privind impozitul pe venit, aprobate prin Ordinul Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 215 / 2000, Normele metodologice privind 
organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre 
persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu 
prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin Ordinul  Ministerului Finan�elor Publice nr. 58 / 2003, 
Hot�rârea Guvernului nr. 831 / 1997 pentru aprobarea modelelor 
formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a 
normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora, art. 9 �i 10 
din Legea nr. 15 / 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale �i necorporale, Normele  metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i 
necorporale,  aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 909 din / 1997, pct. 
19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilit��ii nr. 82/1991, aprobat 
prin H.G. nr. 704/1993, coroborate cu art. 186 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 

 
 
 
 
                          D E C I D E : 
 
-  Respingerea contesta�iei formulate de P.F. ......pentru 

suma de ...... lei, stabilit� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 
05.06.2006, reprezentând: 
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- ...... lei impozit pe venit pentru anul 2001 stabilit prin 
Decizia de impunere pentru anul 2001, nr. ...... din 05.06.2006; 

-  ......lei impozit pe venit pentru anul 2002 stabilit prin 
Decizia de impunere pentru anul 2002, nr. ...... din 05.06.2006; 

-    ...... lei impozit pe venit pentru anul 2003 stabilit prin 
Decizia de impunere pentru anul 2003, nr. ......din 05.06.2006;; 

-   ......lei impozit pe venit activit��i independente, stabilit prin 
Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 

-      ...... lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
venitul din activit��i independente, stabilite prin Decizia de impunere nr. 
...... din 05.06.2006; 

-       … lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe 
venitul global, stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 

-      …. lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
venitul global, stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 

-      ...... lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe 
venitul din chirii, stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... din 
05.06.2006; 

-      ...... lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
venitul din chirii, stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... din 
05.06.2006; 

-   ......lei T.V.A., stabilit� prin Decizia de impunere nr. ...... 
din 05.06.2006; 

- ......lei dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, stabilit� prin Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 

-  ......lei penalit��i  de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, stabilit� prin Decizia de impunere nr. ...... din 05.06.2006; 
ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în 

termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 

 


