
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ  DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECłIA GENERALĂ  A FINANłELOR PUBLICE A JUDEłULUI V
COMPARTIMENTUL SOLUłIONAREA CONTESTATIILOR

 D E C I Z I A  Nr. 4/25.03.2009
 privind soluŃionarea contestaŃiei depusă de

PF XX"
înregistrată la D.G.F.P. a jud. V sub nr.xxxx/06.02.2009

 

DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃului Va fost sesizată de către Activitatea de inspecŃie
fiscală,  serviciul  InspecŃie  fiscale  persoane  fizice  Vprin  adresa  nr.yyyy/11.02.2009,  asupra  contestaŃiei
formulată  dePF  "  XX", cu  sediul  în  localitatea  ...........,  judetul  V  cod  numeric  persona:
1xxxxxxxxxxxxxxxx6.

PF " XX" contestă măsurile dispuse prin decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de
plată nr. dddd./31.10.2008 intocmita in baza raportului de inspecŃie fiscală înregistrat sub nr. rrrr/31.10.2008
întocmite de către organele de inspecŃie fiscală din cadrul ActivităŃii de inspecŃie fiscală, Serviciul InspecŃie
fiscale persoane fizice  V, comunicate contribuabilului la data de 09.01.2009, pe bază de semnătură.

Obiectul contestaŃiei îl constituie suma de xxx lei, reprezentând impozit pe venitul net anual stabilit
prin Decizia de impunere nr. rrrr/31.10.2008

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la DGFP
V la data de  06.02.2009 in raport de data luarii la cunostinta prin semnatura pe adresa de inaintare a deciziei
contestate, respectiv 09.01.2009.

Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 205, art. 206, art. 207 (1) şi art. 209 (1)  lit.
a) din OrdonanŃe Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃului V prin compartimentul
SoluŃionare contestaŃii este legal investită să soluŃioneze contestaŃia în cauză.   

I.PF " XX", contestă măsurile dispuse prin decizia de impunere nr. ddd din 31.10.2008 emisă in baza
Raportul de inspecŃie fiscală nr. rrrr/31.10.2008 de a i se stabili de către organele de inspecŃie fiscală obligatii
suplimentare de plata privind impozitul  pe venitul  net  impozabil  aferent anului 2007 in sumă dexxx lei  ca
urmare a respingerii la deducere a cheltuielilor privind piese auto folosite la autoturismul pe care l-a folosit
pentru deplasari de la ........... la ...pentru depuneri de numerar.

II.  Prin decizia de impunere nr. dddd./31.10.2008 intocmită în baza raportului de inspecŃie fiscală nr.
3304 din 31.11.2008, organele de inspecŃie fiscală din cadrul DGFP V- Serviciul de inspecŃie fiscală persoane
fizice, au stabilit căPF " XX" datorează pentru anul 2007 o obligaŃie de plată privind impozitul pe veniturile din
activităŃi independente în sumă dexxx lei aferent diferentei de venit net impozabil in suma de 3.545 lei stabilita
astfel:

-   suma de 306 lei reprezinta cheltuieli efectuate în anul 2006 prinse în cheltuielile exerciŃiului
financiar 2007 neacceptate la deducere conform art. 48. alin. 4, lit. b din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal  cu  modificările  şi  completările  ulterioare care  mentionează: "sa  fie  cuprinse  în  cheltuielile
exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite";

-   suma 1.166 lei  reprezintă contravaloarea convorbirilor telefonice  neacceptate la deducere
conform art. 48, alin. 4 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, considerate  ca nefiind efectuate in scopul realizării de venituri;

-   suma de 1.248 lei  reprezintă  contravaloare piese auto  neacceptate la deducere,  deoarece
conform contractului de inchiriere inregistrat la AFP ........... la nr. 258/26.01.2007 reiese că autoturismul era în
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stare tehnică şi de funcŃionare foarte bună, organul de control considerând că deteriorarea lui nu s-a efectuat
în cadrul activităŃilor desfăşurate în scopul realizării  venitului conform  art. 48, alin. 4 lit. a   din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-  suma de  826 lei neacceptate la deducere reprezentând cheltuieli deduse de pe documente care nu
aveau calitatea de document justificativ, deoarece nu cuprind numele si prenumele contribuabilului şi  adresa
completă, elemente prevăzute de art. 14 din OMFO nr. 1040/2004 privind organizarea şi conducerea evidenŃei
contabile în partidă simplă.                          

 Prin  referatul  cu  propuneri  de  soluŃionare  care  însoŃeşte  contestaŃia,  aprobat  de  conducătorul
organului  emitent  al  actului  administrativ  atacat,  se  propune  respingerea  în  totalitate  a  acesteia  ca
neîntemeiată şi se face menŃiunea că nu s-a depus plângere penală.

III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivele prezentate de petent,
documentele existente la dosarul  cauzei precum şi  actele normative în vigoare pentru perioada verificată,
invocate de contestatoare şi organele de inspecŃie fiscală, se retine:

  Referitor la contestaŃiaPF " XX" îndreptată împotriva deciziei de impunere nr. rrrr/31.10.2008,
cauza supusă soluŃionării  este  dacă DirecŃia  generală  a finanŃelor publice a judeŃului  V se

poate  pronunŃa  pe  fond  asupra  deciziei  de  impunere  privind  impozitul  pe  veniturile  realizate  din
activităŃi independente nr. rrrr/31.10.2008, în condiŃiile în care contestatorul nu prezintă motivele de
fapt şi de drept pe care îşi întemeiază contestaŃia. 

În fapt, prin decizia de impunere nr.dddd./31.10.2008, emisă de serviciul InspecŃie fiscală persoane
fizice din cadrul DGFP V, organele de inspecŃie fiscală au stabilit în sarcina contribuabiluluiPF " XX" diferenŃa
la obligaŃii fiscale privind impozitul pe veniturile realizate în România de persoane fizice  în sumă totală de xxx
lei pentru anul 2007.

PF " XX" formulează contestaŃie împotriva acestei decizii fără a – şi motiva contestaŃia.
Organul de solutionare, prin adresa aaa/18.02.2009 a solicitat contribuabilului ca in conformitate cu

prevederile art. 206(1), lit. b,c şi d să precizeze obiectul contestaŃiei motivele de fapt şi de drept pe care îşi
intemeiază contestaŃia şi să prezinte dovezile pe care işi  intemeiază contestaŃia, dar pâna la data soluŃionarii
nu s-a primit nici un raspuns deşi aşa cum rezultă din confirmarea de primire aflată la dosarul cauzei a luat la
cunoştintă de această adresă in data de 24.02.2009.

În drept, potrivit art. 206 din Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:

(1) “ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde:
   [....]
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;

[....].”
Conform pct. 2.4 din O.M.F.P. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX

din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată: „Organul de soluŃionare competent nu
se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat
actul administrativ fiscal respectiv”.

FaŃă de cele prezentate reŃinem că PF " XX" nu a prezentat  motivele de fapt şi de drept care au stat
la baza formulării  contestaŃiei şi  nici documentele pe care se întemeiază contestaŃia împotriva deciziei  de
impunere nrdddd. din  31.10.2008, şi D.G.F.P. a judeŃului V prin compartimentul SoluŃionare contestaŃii nu se
poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept, care sunt elementele obligatorii  şi
expres prevăzute de art. 206  alin. (1) lit. c şi d) din Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, drept pentru care urmează a se respinge ca nemotivată contestaŃia
pentru acest capăt de cerere.  

Pentru considerentele reŃinute în conŃinutul deciziei şi în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1)
lit. a), art. 210 şi art. 216 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată în anul 2007, cu  modificările şi completările ulterioare  se:

  D E C I D E:
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1. Respingerea  contestaŃiei  formulată  pentru  suma  dexxx lei reprezentand  impozit  pe  veniturile
realizate din România de persoane fizice pe anul 2007,  din decizia nr.  dddd/31.10.2008 ca nemotivată.

2.  Serviciul  secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept spre a fi  dusă la
îndeplinire.

3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, potrivit art. 210 alin. (2) din
Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, şi poate fi atacată, potrivit legii, la Tribunalul V în termen
de 6 luni de la comunicare.  

DIRECTOR EXECUTIV,

     

Red./dact. 4 ex.                     

B.V.
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