
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  
PFA X,  

cu domiciliul în --, str.--, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009. 

 
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Covasna, Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, prin adresa nr. --
/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de 
PFA X, înregistrat� la organul fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere nr.--/2009, în sum� de ?? lei 
reprezentând impozit pe venit �i accesorii aferente impozitului pe venit pentru anii 2007 �i 
2008. 
 Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 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 alin. (1) �i alin. 
(3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul solutionare a 
contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de PFA X se cere reanalizarea documentelor 
prezentate la inspec�ia fiscal� �i acceptarea sumelor din documentele respective ca 
cheltuieli necesare pentru realizarea veniturilor aferenta anului 2008, în acest sens 
contestatoarea a depus la dosarul cauzei documentele doveditoare din care rezulta scopul 
cheltuielilor care nu au fost acceptate ca deductibile. 
 

II. Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane 
Fizice în urma controlului efectuat la PFA X, a emis Decizia de impunere nr. --/2009 
întocmit� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, prin care sa stabilit în sarcina 
contestatoarei suma de ?? lei reprezentând impozit pe venit �i accesorii aferente 
impozitului pe venit. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor 

fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada controlului se re�in 
urm�toarele: 

Contestatoarea accept� diferen�a de impozit pe venit de ?? lei �i accesorii în sum� 
de ?? lei aferent anului 2007, stabilit� în plus de organul fiscal, �i contest� suma de ?? lei 
impozit pe venit stabilit în plus aferent anului 2008, pe care le consider� nereale. 

În urma controlului efectuat de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, sa eviden�iat c� contribuabila a omis s� înregistreze în 
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eviden�a contabil� contravaloarea facturii cu seria A nr.--/2008, în sum� de ?? lei, sum� 
care a fost încasat� �i prin care sa m�rit venitul net impozabil aferent anului 2008, urmând 
ca acest cap�t de cerere s� fie respins�. 

La al doilea cap�t de cerere aferent cheltuielilor nedeductibile fiscal se re�ine c� 
documentele prezentate de contestatoare întrunesc toate condi�iile pentru a fi acceptate 
ca cheltuiel deductibile conform dispozi�iei art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal �i ale pct. 53 �i 54 din Normele metodologice de aplicare a acestui articol, aprobate 
prin H.G. nr. 44/2004, în care se stipuleaz�:  
 Codul fiscal:  

"Art. 48. - (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;  
 ( ... ) 
 (6) Baza de calcul se determin� ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile 
deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse 
private, cheltuielile de protocol, cotiza�iile pl�tite la asocia�iile profesionale. „ 
 

Norme metodologice:  
"37. 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, cu respectarea prevederilor art. 49 alin. (4)-(7) din Codul fiscal.  
 Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasca 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;  
c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia 

au fost pl�tite ( ... )".  
 iar la punctul 13, 14, 15 din Ordinul nr. 1040/2004 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, se arat�:  

"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;  
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 - 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. “ 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, organul de solu�ionare a 
contesta�iei a re�inut urm�toarele:  

- din cele ar�tate de petentent în contesta�ie reiese c� abonamentul de telefonie 
mobil� este încheiat între firma furnizore de servici de telefonie mobil� SC Q SA �i PFA X, 
�i pe facturile emise de c�tre SC Q SA apare datele de identificare a contestatoarei PFA 
X, în consecin�� sunt întrunite toate condi�iile ca aceast� sum� s� fie admisa ca cheltuial� 
deductibil�. 

- de asemenea, din documentele depuse la dosarul cauzei în leg�tur� cu 
deplas�rile efectuate de contestatoare rezult� c� sunt deductibile numai acele cheltuieli 
care sunt efectuate in interesul direct al activit��ii, respectiv pentru realizarea veniturilor, 
sunt înregistrate corect în evidenta contabil� �i care sunt justificate cu documente, în acest 
caz cu ordine de depelasare, care au fost întocmite de c�tre contestatoare, poart� 
�tampila entit��ii �i semn�tura reprezentantului la care sa efectuat deplasarea, sumele 
cheltuite cu deplasarea �i felul actului cu care se justific� cl�toria efectuat� (biletele de 
tren) �i diurna aferent zilelor pentru deplasare în conformitate cu art. 48, alin.5, lit.c din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Se mai re�ine c� organul de contol nu a luat în considerare art. 44 din Legea 
nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, din care cit�m: 

„Perioada impozabil� 
 Art. 44 
 (1) Perioada impozabil� este anul fiscal care corespunde anului 

calendaristic.” 
 Conform textului de lege mai sus men�ionat se re�ine c� perioada impozabil� este 
anul fiscal situa�ie în care sus�inerea organelor de control potrivit c�reia se arat� c� 
cheltuielile efectuate de petent� nu sunt deductibile deoarece în al doilea jum�tate a anului 
2008 nu a realizat venituri, respectiv a avut numai cheltuieli, este neîntemeiat� deoarece 
impozitul pe venit se calculeaz� asupra unui an fiscal, în consecin�� aceast� cap�t de 
cerere urmând a fi admis�. 
 

Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 
210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  
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D E C I D E : 
 
 
 Admiterea contesta�iei în parte formulat� de PFA X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, 
bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere nr. --/2009 întocmit� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, ca întemeiat�, �i pe cale de consecin�� 
desfiin�eaz� : 
 - din Decizia de impunere nr. --/2009, partea aferent� anului 2008 în sum� de ?? lei 
 �i 
 - din Raportului de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, partea aferent� anului 2008 în sum� 
de ?? lei, 
 acte administrativ fiscale emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, 
Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, �i las� ca m�sur� refacerea inspec�iei fiscale 
aferent anului 2008, având în vedere actele depuse de contestatoare în sus�inerea cauzei 
�i respectarea pct. 12.7 �i pct 12.8 din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, din care cit�m: 
“12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.“ 
 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


