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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR  
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR  
PUBLICE A JUDE�ULUI S U C E A V A 
 

 
 

DECIZIA NR.104 
din 13.09.2007 

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 20.07.2007 

 
 

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. ......../ 
18.07.2007,  înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava  sub  nr.  ......../20.07.2007, cu privire la contesta�ia formulat�  de  P.F. 
............................, având domiciliul fiscal în localitatea Suceava, str. ........, nr. ...., 
jude�ul Suceava. 

 
P.F. ................................. contest�  m�surile  stabilite prin Decizia de impunere 

privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� nr. 
........../14.06.2007, întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 
Suceava, privind suma de ..........lei, reprezentând: 

� ......... lei – impozit pe venitul anual stabilit în plus pentru anul 2005; 
�      .... lei – major�ri de întârziere impozit pe venitul anual stabilit în plus pentru 

anul 2005. 
Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  207  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. 205 �i 209 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, str. .............., nr. ...., 

jude�ul Suceava, contest� m�surile  stabilite  prin  Decizia de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� nr. 
.........../14.06.2007, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
.........../14.06.2007, întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Suceava, privind stabilirea unor diferen�e de impozit pe venit în sum� de .......... 
lei aferent anului 2005 �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ..... lei. 

 
Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine, cu privire la neacceptarea la 

deducere a cheltuielilor cu repara�iile unui mijloc de transport �i combustibil în sum� 
de .......... lei, c� aceste cheltuieli au fost reale deoarece au fost f�cute în vederea 
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desf��ur�rii activit��ii de prest�ri servicii, fiind singurul mijloc de transport aflat în 
patrimoniul s�u. 

Contestatorul arat� c� la o analiz� atent� a activit��ii persoanei fizice autorizate 
se constat� c� acesta a efectuat deplas�ri zilnice pe raza jude�ului Suceava prestând 
servicii diverselor societ��i comerciale cu care are încheiate contracte de colaborare �i 
apreciaz� c� desf��urarea activit��ii este imposibil� f�r� utilizarea unui mijloc de 
transport �i c� pe fond este în afara oric�rei îndoieli faptul c� aceste cheltuieli au fost 
efectuate în vederea desf��ur�rii activit��ii specifice. 

În concluzie, persoana fizic� autorizat� solicit� considerarea ca deductibile a 
cheltuielilor efectuate cu reviziile tehnice ale autoturismului �i cele cu combustibilul 
aferent deplas�rilor, deoarece nu exist� nici un dubiu c� aceste cheltuieli au fost reale 
�i prin luarea lor în considerare nu se urm�re�te eludarea dispozi�iilor legale �i 
anexeaz� în sus�inerea cauzei documente justificative constând în facturi fiscale 
pentru repara�ii autovehicul �i bonuri fiscale contravaloare combustibil consumat în 
sum� total� de .......... lei.  

Petentul invoc� în sus�inerea cauzei prevederile Ordinului nr. 903/2000, 
precizând c� bonurile fiscale con�in elementele necesare pentru a putea fi deduse. 

 
II.  Prin  Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit 

suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� nr. ........../14.06.2007, organele de  
inspec�ie  fiscal�  din  cadrul   Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului 
Suceava  au  stabilit, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. ........./14.06.2007, 
diferen�e de impozit pe venit aferente anului 2005 în sum� de .......... lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de .... lei.  

P.F. ....................... î�i desf��oar� activitatea în baza autoriza�iei nr. .../2004 
fiind înmatriculat� la Registrul comer�ului sub nr. .......... �i are ca obiect de activitate 
servicii în domeniul protec�iei muncii.  

P.F. ............................. conduce eviden�� contabil� în partid� simpl�. 
Inspec�ia fiscal� a avut ca obiectiv verificarea impozitului pe venit aferent 

perioadei 2004 – 2005. 
 
În anul 2005, contribuabilul a înregistrat în eviden�a contabil�, urm�toarele 

rezultate ale activit��ii: 
Venit brut      ........... lei 
Cheltuieli deductibile   ........... lei 
Venit net     ........... lei 
Impozit pe venit      ......... lei. 
 
 În urma inspec�iei fiscale efectuate, a rezultat urm�toarea situa�ie: 
Venit brut      ........... lei 
Cheltuieli deductibile     ......... lei 
Venit net     ........... lei 
Impozit pe venit      ......... lei. 
 
Stabilirea impozitului pe venit suplimentar de c�tre organele de inspec�ie 

fiscal� au la baz� urm�toarele considerente: 
� Ca urmare a neadmiterii la deducere a cheltuielilor cu serviciile telefonice în 

sum� de ..... lei, pe motiv c� documentele nu au fost emise pe numele P.F. 
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....................., ci pe numele ...................., s-a stabilit un venit suplimentar de 

...... lei, c�ruia îi corespunde un impozit pe venit suplimentar de ..... lei. Organul 
de control a considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin (4) lit. a) �i 
alin. (7) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

� Ca urmare a neadmiterii la deducere a cheltuielilor cu repara�iile unui mijloc de 
transport �i combustibil în sum� de ......... lei, f�r� a de�ine în patrimoniul 
afacerii sau în chirie, comodat nici un mijloc de transport, pe motiv c� nu de�ine 
foi de parcurs, bonuri fiscale reprezentând combustibil pe care s� fie înscris� 
denumirea contribuabilului s-a stabilit un venit net suplimentar de ...... lei 
c�ruia îi corespunde un impozit pe venit suplimentar de ..... lei. Organul de 
control a considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin. (4) lit. a) �i alin. 
(7) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

� Ca urmare a neadmiterii la deducere a cheltuielilor cu asigur�rile de via�� în 
sum� de ...... lei a fost stabilit un venit net suplimentar de ..... lei �i un impozit 
pe venit suplimentar în sum� ... lei. Organul de control a considerat c� au fost 
înc�lcate prevederile art. 48 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. 
 
Ca urmare a valorific�rii rezultatelor inspec�iei fiscale, a fost emis� Decizia de 

impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� 
nr. ........./14.06.2007 prin care au fost stabilite pentru anul 2005 diferen�e de impozit 
pe venit de ....... lei �i accesorii aferente în sum� de ..... lei. 
 

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

 
1. Referitor  la  suma  contestat�  de  ..... lei,  reprezentând impozit pe venit 

suplimentar pentru anul 2005, stabilit� de organul de inspec�ie fiscal� prin 
Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal� nr. .........../14.06.2007, ca urmare a  neadmiterii la deducere a 
cheltuielilor cu serviciile telefonice în sum� total� de ....... lei �i a cheltuielilor cu 
asigurarea de via�� în sum� de ....... lei. 
 
 Deoarece în contesta�ia ini�ial� petentul nu î�i motiveaz� contesta�ia pentru 
suma de ....... lei, reprezentând impozit pe venit aferent anului 2005, Biroul de 
solu�ionare contesta�ii prin adresa nr. ........./31.08.2007, îi solicit� acestuia în temeiul 
pct. 2.4. �i 2.5. din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� s� comunice motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ........ din data de 10.09.2007, depus� în completarea contesta�iei nr. 
.../09.07.2007, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava 
sub nr. ....../12.07.2007, petenta precizeaz� c� renun�� la contesta�ie pentru suma de 
...... lei, reprezentând impozit pe venit aferent anului 2005.  

Dispozi�iile art. 208 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 31.07.2007, precizeaz� urm�toarele: 
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„ART. 208 
     Retragerea contesta�iei 
     (1) Contesta�ia poate fi retras� de contestator pân� la solu�ionarea acesteia. 
Organul de solu�ionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se 
ia act de renun�area la contesta�ie”. 
 

În ceea ce prive�te acest articol, Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
pct. 4.3 stipuleaz�: 

 
“4.3. Organul de solu�ionare competent va comunica decizia prin care ia act 

de renun�area la contesta�ie dup� expirarea termenului general de depunere a 
contesta�iei”. 

 
 Prin urmare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
constat� renun�area de c�tre .............................. la contesta�ia formulat� împotriva 
Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal� nr. ……../14.06.2007, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
………./14.06.2007, întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Suceava, privind suma de ...... lei, reprezentând impozit pe venit aferent anului 2005. 
 

2. Cu privire la suma de ........ lei, reprezentând impozit pe venit pe anul 
2005, stabilit� de organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� nr. 
......../14.06.2007 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
........./14.06.2007, ca urmare a neadmiterii la deducere a cheltuielilor cu 
combustibilul în sum� de ......... lei, cauza suspus� solu�ion�rii este dac� organul 
de inspec�ie fiscal� a procedat corect prin neadmiterea la deducere a acestor 
cheltuieli, în condi�iile în care petenta depune în sus�inerea cauzei bonurile 
fiscale care au completate pe verso denumirea contribuabilului, adresa acestuia, 
codul numeric persoanl �i num�rul ma�inii precum �i copii dup� contracte care 
atest� c� în perioada verificat� desf��oar� activitate pe raza jude�ului, care 
necesit� deplasarea acestuia în localit��ile respective. 

 
În fapt, ca urmare a neadmiterii la deducere a cheltuielilor cu combustibil în 

sum� de ........ lei, f�r� a de�ine în patrimoniul afacerii sau în chirie, comodat nici un 
mijloc de transport pe motiv c� nu de�ine foi de parcurs, bonuri fiscale reprezentând 
combustibil pe care s� fie înscris� denumirea contribuabilului s-a stabilit un venit net 
suplimentar de ........... lei c�ruia îi corespunde un impozit pe venit suplimentar de ..... 
lei. Organul de control a considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin. (4) lit. 
a) �i alin. (7) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile:  

� Art. 48 alin. (1) �i alin. (4)  din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind 
Codul fiscal, republicat�, unde se stipuleaz�: 

 
 

“ART. 48 
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    Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i independente, 
determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
    (1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�� între venitul 
brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, deductibile, pe baza datelor din 
contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
   (…) 
   (4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente 
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 
    a) s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, 
justificate prin documente; 
    b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia 
au fost pl�tite; 
    c) s� respecte regulile privind amortizarea, prev�zute în titlul II, dup� caz; 
    d) cheltuielile cu primele de asigurare s� fie efectuate pentru: 
    1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
    2.activele ce servesc ca garan�ie bancar� pentru creditele utilizate în 
desf��urarea activit��ii pentru care este autorizat contribuabilul; 
    3. boli profesionale, risc profesional �i accidente de munc�; 
    4. persoane care ob�in venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din 
prezentul titlu, cu condi�ia impozit�rii sumei reprezentând prima de asigurare, la 
beneficiarul acesteia, la momentul pl��ii de c�tre suportator”.  
 

� Prevederile lit. F pct. 43 din  Ordinul nr. 1040 din  8 iulie 2004 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 Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, unde se stipuleaz�: 

 
 

“F. Norme privind eviden�ierea cheltuielilor 
    43. Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente 
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 
    a) s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, 
justificate prin documente; 
    b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia 
au fost pl�tite; 
    c) s� respecte regulile privind amortizarea, prev�zute în titlul II din Codul fiscal; 
    d) cheltuielile cu primele de asigurare s� fie efectuate pentru: 
    - active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
    - activele ce servesc ca garan�ie bancar� pentru creditele utilizate în desf��urarea 
activit��ii pentru care este autorizat contribuabilul; 
    - boli profesionale, risc profesional �i accidente de munc�; 
    - persoane care ob�in venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din 
titlul III din Codul fiscal, cu condi�ia impozit�rii sumei reprezentând prima de 
asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul pl��ii de c�tre suportator”. 
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Din textele de lege citate mai sus rezult� c� venitul net din activit��i 
independente se determin� în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� 
simpl�, ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile. 
 Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt 
efectuate în cadrul activit��iilor desf��urate în scopul realiz�rii de venituri, justificate 
cu documente, cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia 
au fost pl�tite. 
 Pentru a dovedi c� cheltuielile cu combustibilul sunt aferente realiz�rii de 
venituri petentul depune la dosarul cauzei copii dup� contracte încheiate cu diver�i 
clien�i, care au domiciliul fiscal în alte localit��i decât municipiul Suceava, respectiv 
“……………………….”- sucursala Boto�ani, Dorohoi, S.C. “………………” S.R.L. 
Fundu Moldovei, S.C. “………….” S.A. Câmpulung Moldovenesc, S.C. 
“……………….” S.R.L. Vatra Dornei, S.C. “………….” S.R.L. Gura Humorului, 
S.C. “…………….” S.R.L. Gura Humorului, S.C. “…………….” S.A. Vatra Dornei, 
S.C. “…………………….” S.R.L. Gura Humorului, S.C. “………….” S.A. Pojorâta, 
S.C. “……………” S.R.L. Fundu Moldovei, S.C. “…………………….” S.R.L., 
punct de lucru Dorna Candrenilor. 
 În unele dintre contractele enumerate mai sus se precizeaz� expres c� 
activit��ile desf��urate de P.F. “………………” se efectueaz� la sediul clientului. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, reiese c� persoana fizic� autorizat� 
face dovada c� cheltuielile cu combustibilul sunt cheltuieli realizate în scopul 
ob�inerii de venituri, petentul deplasându-se la sediul clien�ilor pentru a efectua 
servicii în domeniul protec�iei muncii. 
 
 Cu privire la documentele justificative, sunt aplicabile: 

� Prevederile pct. 13, 14 �i 15 din Ordinul nr. 1040 din  8 iulie 2004 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 Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, unde se stipuleaz�: 

 
“13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 

momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a 
contabil� în partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
    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 economico-
financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i 
temeiul legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare 
efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de 
efectuarea opera�iunii; 
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    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în 
documente justificative. 
    15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare”. 
 

� Prevederile art. 2 din O.M.F. nr. 903/2000 privind modificarea modelelor �i 
normelor de întocmire �i utilizare a unor formulare �i introducerea de noi 
formulare în activitatea financiar� �i contabil�, unde se precizeaz�: 

 
“ART. 2 

    (1) În vederea înregistr�rii în contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele 
de marcat electronice fiscale, unit��ile emitente vor completa pe versoul acestui bon 
urm�toarele informa�ii: denumirea �i adresa cump�r�torului, codul fiscal al 
cump�r�torului, respectiv codul numeric personal (…), aplicând �tampila unit��ii”. 
 
 Din textele de lege citate, s-a re�inut c� documentele care stau la baza 
înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� simpl� pot dobândi calitatea de 
document justificativ numai în cazurile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute 
în normele legale în vigoare. 
 În vederea înregistr�rii în contabilitate a bonurilor fiscale, unit��ile emitente 
trebuie s� completeze pe versoul acestora urm�toarele informa�ii: denumirea �i adresa 
cump�r�rtorului, codul numeric personal, aplicând totodat� �i �tampila unit��ii. 
 Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv bonurile fiscale în baza 
c�rora organele de control nu au admis la deducere cheltuielile cu combustibilul în 
sum� total� de ………. lei, reiese c� acestea con�in elementele necesare pentru a putea 
fi considerate cheltuieli deductibile, respectiv denumirea �i adresa cump�r�rtorului, 
codul numeric personal, �tampila unit��ii. 
 Având în vedere prevederile legale citate mai sus �i faptul c� petentul depune la 
dosarul cauzei documente justificative întocmite în conformitate cu O.M.F.  903/2000 
�i contracte încheiate cu diver�i clien�i care dovedesc c� deplasarea s-a realizat în 
interesul afacerii, rezult� c� sunt întrunite condi�iile pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile pentru a putea fi deduse prev�zute la art. 48 din Legea nr. 571/2003, 
republicat�, privind Codul fiscal �i urmeaz� a se admite contesta�ia pentru acest cap�t 
de cerere. 
     

3. Cu privire la suma de ..... lei, reprezentând impozit pe venit pe anul 
2005, stabilit� de organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� nr. 
......../14.06.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
......../14.06.2007, ca urmare a neadmiterii la deducere a cheltuielilor cu 
între�inerea �i repara�iile unui mijloc de transport proprietate personal� în sum� 
de .......... lei, cauza suspus� solu�ion�rii este dac� organul de inspec�ie fiscal� a 
procedat corect prin neadmiterea la deducere a acestor cheltuieli, în condi�iile în 
care petenta nu de�ine un contract de comodat pentru autoturismul proprietate 
personal�, iar o parte din documentele emise pentru aceste cheltuieli sunt emise 
pe numele ................. �i nu ............................ 
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În fapt, organul de control nu a admis la deducere cheltuieli cu repara�iile unui 
mijloc de transport proprietate personal� în sum� de .......... lei, pe motiv c� persoana 
fizic� nu de�ine în patrimonioul afacerii sau în chirie, comodat nici un mijloc de 
transport. Organul de control a considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin. 
(4) lit. a) �i alin. (7) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, stabilind un 
impozit pe venit suplimentar pe anul 2005 în sum� de ..... lei. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� Prevederile art. 48 alin. (4) �i alin. (5) din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 
privind Codul fiscal, republicat�, unde se precizeaz�: 
 
 “ART. 48 

     Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i independente, 
determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(...) 

(4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile 
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 
    a) s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, 
justificate prin documente; 
    b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia 
au fost pl�tite; 
    c) s� respecte regulile privind amortizarea, prev�zute în titlul II, dup� caz; 
    d) cheltuielile cu primele de asigurare s� fie efectuate pentru: 
    1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
    2.activele ce servesc ca garan�ie bancar� pentru creditele utilizate în 
desf��urarea activit��ii pentru care este autorizat contribuabilul; 
    3. boli profesionale, risc profesional �i accidente de munc�; 
    4. persoane care ob�in venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din 
prezentul titlu, cu condi�ia impozit�rii sumei reprezentând prima de asigurare, la 
beneficiarul acesteia, la momentul pl��ii de c�tre suportator”. 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
(…) 
    i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât �i în scopul personal 
al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile numai pentru partea de 
cheltuial� care este aferent� activit��ii independente; 
(…)” 
 

� Prevederile pct. 54 din Hot�rârea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
unde se stipuleaz�: 

 
 

“54. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 
(…) 
    - cheltuielile cu func�ionarea �i între�inerea, aferente bunurilor care fac obiectul 
unui contract de comodat, potrivit în�elegerii din contract, pentru partea aferent� 
utiliz�rii în scopul afacerii; 
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(…)”. 
 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� pentru a putea fi deduse 
cheltuielile trebuie s� fie efectuate în scopul realiz�rii de venituri �i s� fie justificate 
cu documente. 
 De asemenea, pct. 54 din H.G. nr. 44/2004 prevede faptul c� sunt deductibile 
cheltuielile cu între�inerea �i repara�iile aferente bunurilor care fac obiectul unui 
contract de comodat, potrivit în�elegerii din contract, pentru partea aferent� utiliz�rii 
în scopul afacerii.  
 Petentul precizeaz� în contesta�ia formulat� c� nu de�ine un contract de 
comodat pentru autoturismul proprietate personal�, constatare pe care a f�cut-o �i 
organul de control în raportul de inspec�ie fiscal�. 
 Cu privire la elementele pe care trebuie s� le con�in� documentele justificative, 
sunt aplicabile: 
     

� Prevederile pct. 13, 14 �i 15 din Ordinului nr. 1040 din  8 iulie 2004 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 Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, unde se precizeaz�: 

 
“13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 

momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a 
contabil� în partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
    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 economico-
financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i 
temeiul legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-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. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare”. 
 
 A�a cum reiese din textele de lege citate mai sus, documentele care stau la baza 
înregistr�rii în eviden�a contabil� în partid� simpl� trebuie s� furnizeze informa�iile 
prev�zute în normele legale în vigoare, inclusiv numele �i prenumele contribuabilului. 
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 Din documentele existente la dosarul cauzei reiese c� o parte dintre facturile �i 
chitan�ele înregistrate în eviden�a persoanei fizice autorizate sunt emise pe numele 
………………. �i nu pe numele P.F. ……………... 
 Având în vedere prevederile legale de mai sus �i faptul c� persoana fizic� 
autorizat� nu de�ine în patrimoniul afacerii, în chirie sau comodat un autoturism, iar 
unele din documentele justificative nu con�in numele contribuabilului, respectiv P.F. 
......................, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca 
neîntemeiat�. 
   

4. Cu privire la suma de ..... lei, reprezentând major�ri de întârziere 
impozit pe venitul anual stabilit în plus pentru anul 2005, stabilit� de organul de 
inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit 
suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� nr. ............/14.06.2007, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .........../14.06.2007. 
 

Ca urmare a neachit�rii la termen a impozitului pe venit în sum� de .......... lei, 
stabilit prin decizia de impunere nr ............../14.06.2007, organul de control a calculat 
major�ri de întârziere în sum� total� de .... lei. 

Întrucât pentru impozitul pe venit în sum� de ......... lei contesta�ia a fost retras�, 
pentru impozitul pe venit în sum� de ...... lei contesta�ia a fost admis� �i pentru 
impozitul pe venit în sum� de ....... lei contesta�ia a fost respins� �i având în vedere c� 
accesoriile au fost calculate pentru impozitul pe venit în sum� de .......... lei, se va 
desfiin�a decizia de impunere pentru major�rile de întârziere în sum� de ..... lei, 
urmând ca organele de control pe principiul de drept „accesorium sequitur principale” 
(accesoriul urmeaz� principalul) s� procedeze la reanalizarea acestora, strict pentru 
aceea�i perioad� �i s� emit� un nou act administrativ, care s� aib� în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
  

Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul deciziei �i în  temeiul  
prevederilor  art. 208 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, pct. 4.3. din O.M.F.P. nr. 519/2005 privind 
Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, art. 48 alin. (1), (4) �i (5) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat�, pct. 13, 14, 15 �i 43 din Ordinul nr. 
1040 din  8 iulie 2004 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 Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, art. 2 din O.M.F. nr. 903/2000 privind modificarea modelelor �i 
normelor de întocmire �i utilizare a unor formulare �i introducerea de noi formulare în 
activitatea financiar� �i contabil�, pct. 54 din Hot�rârea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal coroborate cu art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data 
de 31.07.2007, se: 
 
 

DECIDE : 
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- Admiterea contesta�iei pentru suma de ...... lei, reprezentând impozit pe 
venit aferent anului 2005; 

- Respingerea contesta�iei pentru suma de ...... lei, reprezentând impozit 
pe venit aferent anului 2005; 

- Desfiin�area Deciziei de impunere nr. ............/14.06.2007, pentru suma 
de ..... lei reprezentând major�ri de întârziere impozit pe venit aferent anului 
2005 în vederea reanaliz�rii cauzei strict pentru aceea�i perioad� �i acelea�i obliga�ii 
bugetare, conform celor re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i a prevederilor legale 
aplicabile în spe��. 

Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis deciziile de 
impunere contestate �i desfiin�ate prin prezenta decizie. 

- Pentru impozitul pe venit în sum� total� de ....... lei,  stabilit prin Decizia 
de impunere nr. ............/14.06.2007, întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
constat� renun�area la contesta�ie.  
 
  Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  de  6 
luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ROPOT� PETRIC� 


