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DECIZIA NR._____/_______2006 
privind solu�ionarea contesta�iilor formulate de 

persoana fizic� autorizat� X 
înregistrate la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / ... / 2006 
 

      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra contesta�iilor depuse de persoana fizic� autorizat� X, 
înregistrate sub nr. ... / 2006, respectiv nr. ... / 2006, contesta�ii formulate 
împotriva: 

• Deciziei de impunere nr. ... / 2006 emis� în baza raportului de 
inspec�ie fiscala nr. ... / 2006  întocmit de Administra�ia Finan�elor 
Publice Or��tie; 

• Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate în 
România de persoane fizice pe anul 2005 emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Or��tie. 

 
                    Contesta�iile au ca obiect:  
 

• suma de ... lei  reprezentând impozit pe venit persoane fizice 
stabilit suplimentar stabilit prin Decizia de impunere nr. ... / 
2006; 

• suma de ... lei  reprezentând impozit anual de regularizat stabilit 
prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate în 
România de persoane fizice pe anul 2005; 

 
                      Contesta�iile a fost depuse de persoana fizic� autorizat� X la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, fiind 
înregistrate sub nr. ... / 2006, fa�� de data comunic�rii Deciziei nr. ... / 2006 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE����
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de ...2006 ( conform copiei plicului de coresponden��), �i sub nr. ... / 2006 
fa�� de data comunic�rii Deciziei de impunere anual� pentru veniturile 
realizate în România de persoane fizice pe anul 2005 de 
...2006,contesta�iile fiind depus� în termenul prev�zut de art. 176 din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, 
republicat�. 
 
                       În baza prevederilor pct. 9.5. – 9.6. din ORDINUL  AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
care precizeaz� : 
 
„9.5. În situa�iile în care organele competente au de solu�ionat dou� 
sau mai multe contesta�ii, formulate de aceea�i persoan� fizic� sau 
juridic� împotriva unor titluri de crean�� fiscal�, sau alte acte 
administrative fiscale încheiate de acelea�i organe fiscale sau alte 
organe fiscale vizând aceea�i categorie de obliga�ii fiscale sau tipuri 
diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influen�eaz� reciproc, 
se va proceda la conexarea dosarelor, dac� prin aceasta se asigur� o 
mai bun� administrare �i valorificare a probelor în rezolvarea cauzei. 
    9.6. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o alt� competen�� 
de solu�ionare decât cea care rezult� din contestarea fiec�rui act 
administrativ fiscal luat individual. ” 
 
s-a procedat la conexarea dosarelor contesta�iilor formulate de persoana 
fizic� autorizat� X. 
 
                      Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 175, 176 �i art. 178 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, �i 
prevederile 9.5. – 9.6. din ORDINUL AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iilor depuse de persoana fizic� autorizat� X.  
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, persoana fizic� autorizat� 
X, invoc� în sus�inerea cauzei urm�toarele argumente: 
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                  Referitor la contestarea Deciziei de impunere nr. ... / 2006 
emis� în baza raportului de inspec�ie fiscala nr. ... / 2006  întocmit de 
Administra�ia Finan�elor Publice Or��tie petentul arat� c�  în fapt, în 
perioada ...-...2006 s-a procedat la verificarea modului de eviden��, 
calcul �i virare a impozitelor �i taxelor datorate la bugetul de stat. 

            Ca urmare a inspec�iei fiscale efectuate, prin raportul de 
inspec�ie fiscal� men�ionat s-a stabilit de achitat suplimentar suma de ... 
lei  RON reprezentând impozit pe venit. 

             Înainte de comunicarea actului administrativ fiscal contestat, 
organul fiscal a emis decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit nr. .../...2006, decizie care a fost contestat� , iar în urma solu�ion�rii 
contesta�iei noastre, prin decizia nr. …/...2006 emis� de D.G.F.P. 
Hunedoara - Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, aceasta a fost 
desfiin�at�. 

            Diferen�a de impozit stabilit suplimentar de organele fiscale 
s-ar datora unor a�a zise cheltuileli nedeductibile în sum� de ... lei RON, 
care în fapt reprezint� cheltuieli efectuate în vederea realiz�rii veniturilor, 
respectându-se de c�tre noi prevederile art. 48 �i 49 din Codul fiscal 
adoptat prin Legea nr. 571 / 2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

            De altfel, din decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, rezult� cu claritate faptul c�, la 
punctul 2.1.2 si 2.1.3, organul fiscal nu a înscris motivele de fapt si nici 
temeiul de drept, situa�ie ce ne îndrept��e�te a  afirma c� sumele stabilite 
suplimentar nu se înscriu vreunei prevederi legale. 

               Prin lipsa datelor precizate mai sus, au fost încalcate �i 
prevederile OMFP nr. 1378/2005 pentru aprobarea formularului " Decizie de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�" 
 
                    Referitor la contesta�ia împotriva Deciziei de impunere 
anuala pentru veniturile realizate din România de persoane fizice pe 
anul 2005, petentul invoc� faptul c�, sub num�rul ? ilizibil i-a fost 
comunicat� în data de ...2006, Decizia de impunere anuala pentru veniturile 
realizate din România de persoane fizice pe anul 2005, de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ora�tie, aferent� veniturilor 
din activit��i independente în anul 2005. 
                        Cu toate c�, din activitatea desf��urat� în anul 2005, a 
ob�inut venituri în sum� de ... RON, iar cheltuielile aferente realiz�rii 
acestora au fost de ... RON, rezultând un venit impozabil de ... RON, c�ruia 
îi corespunde un impozit în sum� de ... RON, organul fiscal a stabilit, în 
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vederea impunerii, un venit de ... RON, iar impozitul aferent acestuia este 
cel stabilit prin decizia contestat�, adic� ... RON. 
                       Impozitul stabilit în plus (diferen�e de impozit anual de 
regularizat) prin decizia de impunere contestat� contravine prevederilor art. 
84 din Codul fiscal, acesta fiind de fapt stabilit pe baza raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ..., încheiat în data de ...2006(comunicat la data de 
...2006) de c�tre Z - referent în cadrul D.G.F.P. Hunedoara, Administra�ia 
Finan�elor Publice Ora�tie - Serviciul Control fiscal persoane fizice precum 
�i a Deciziei de impunere nr. ... / ...2006, a Administra�iei Finan�elor Publice 
Ora�tie, privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�. 
                             Împotriva raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2006s-a 
formulat contesta�ia înregistrat� la D.G.F.P. Hunedoara sub nr. .../...2006, 
prin care s-a solicitat anularea m�surilor de stabilire �i plat� a obliga�iilor 
dispuse prin raportul de inspec�ie fiscal� contestat �i, de asemenea , 
anularea deciziei de impunere pentru obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite în urma inspec�iei fiscale, precum �i exonerarea de la plata 
acestora. 
                           M�surile dispuse prin actul de control �i decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
sunt netemeinice �i nelegale pentru urm�toarele : 
                           Diferen�a de impozit stabilit suplimentar de organele 
fiscale s-ar datora, potrivit opiniei acestora, unor a�a zise cheltuileli 
nedeductibile, în suma de ... lei RON, care în fapt reprezint� cheltuieli 
efectuate în vederea realiz�rii veniturilor, respectându-se prevederile art. 48 
si 49 din Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003 cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare. 
                            De altfel, din decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscala, rezult� cu claritate faptul c�, la 
punctul 2.1.2 si 2.1.3, organul fiscal nu a înscris motivele de fapt �i nici 
temeiul de drept, situa�ie ce ne îndrept��e�te a afirm� c� sumele stabilite 
suplimentar nu se înscriu vreunei prevederi legale. 
                            Prin lipsa datelor precizate mai sus, au fost incalcate �i 
prevederile OMFP nr. 1378/2005 pentru aprobarea formularului " Decizie 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal�" 
                              Petentul sus�ine c� Decizia de impunere anual� pentru 
veniturile realizate din România de persoane fizice pe anul 2005, a fost 
emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..., încheiat în data de 
...2006 precum �i a Deciziei de impunere nr. ... / 2006 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, sunt acte netemeinice �i 
nelegale, pe cale de consecin�� �i Decizia de impunere anuala pentru 
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veniturile realizate din România de persoane fizice pe anul 2005 este 
netemeinic� �i nelegal�. 
                               Mai mult decât atât, �inând cont de faptul c� diferen�a de 
impozit (a�a cum este înscris la rândul 16 din decizie contestat� ) este 
stabilit� în condi�iile art. 88, alin.2 din Codul de procedura fiscal�, care 
stipuleaz� : 
" Decizia de impunere, sub rezerva verific�rii ulterioare poate fi desfiin�at� 
sau modificata, din ini�iativa organului fiscal sau la solicitarea 
contribuabilului, pe baza constat�rilor organului fiscal competent. " 
petentul  solicit� desfiin�area acesteia . 
 
 
                          
           II. Prin Raportul de inspectie fiscala nr. ... / 2006, încheiat de 
organul de control ale Administratiei finantelor publice Or��tie, s-a 
efectuat o inspec�ie la persoana fizic� autorizat� X, constatându-se 
urm�toarele : 
 
           Perioada verificat� : anul 2005.             
           Din verificarea efectuat� s-au constatat urm�torele : 
       Total venituri realizate :     ... lei ; 
       Total cheltuieli :                 ... lei , din care : 
               - deductibile :             ... lei                      
               - nedeductibile           ... lei  
       Venit impozabil realizat :   ... lei  
       Impozit datorat                  ... lei  
 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, în raport cu  perioada supus�  verific�rii, se re�in 
urm�toarele : 
 
 
                       Persoana fizic� autorizat� X are sediul în ..., str...., nr. ... , 
jud. Hunedoara. 
 
 
 



 6 

                  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� 
s� se pronun�e dac� organele Administra�iei Finan�elor Publice 
Or��tie au procedat corect la stabilirea bazei impozabile prin Raportul 
de inspectie fiscala nr. ... / 2006 �i prin  Decizia de Impunere nr. ... / 
2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia 
fiscal�, în condi�iile în care aceasta nu este motivat� în fapt �i nu are 
precizat temeiul de drept, �i prin urmare dac� Decizia de impunere 
anual� pentru veniturile realizate în România de persoane fizice pe 
anul 2005 este emis� corect. 
 
                          Prin raportul de inspectie fiscal� nr. ... / 2006, încheiat de 
organul de control ale Administra�iei Finan�elor Publice Or��tie, s-a efectuat 
o inspec�ie la persoana fizic� autorizat� X, �i în baza acestor constat�ri 
organele Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului Or��tie au emis 
Decizia nr. ... / 2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal�.  
                       Având în vedere aceste informatii, în Raportul de inspec�ie 
fiscal�, la Cap. III pct. 1 Verificarea activit��ii contribuabilului în perioada 
...2005 - ...2005, organele de inspec�ie fiscal� stabilesc urm�toarele:  
       Total venituri realizate :    ... lei ; 
       Total cheltuieli :                 ... lei , din care : 
               - deductibile :             ... lei                      
               - nedeductibile           ... lei  
       Venit impozabil realizat :    ... lei  
       Impozit datorat                   ... lei  
 
f�r� a se prezenta nici un temei legal, cu men�ionarea articolului, 
paragrafului, punctului, literei sau aliniatului, referitor la nedeductibilitatea 
din punct de vedere fiscal a acestor cheltuieli în sum� de ... lei , prin anexa 
la raport defalcându-se doar din ce sunt compuse aceste cheltuieli 
nedeductibile, respectiv abonament internet, flori, tel. fix, asigur�ri, ch. 
protocol, f�r� a se preciza motivul de ce nu sunt deductibile, cu precizarea 
temeiului de drept .  
                   De asemenea Decizia de Impunere nr. ... / 2006 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal�, nu este motivat� 
nici  în fapt �i nu are precizat nici  temeiul de drept. 
 
                      În drept, art. 92 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede:   
       „ ART. 92 Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
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    (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a 
legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i 
exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii 
prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, stabilirea diferen�elor 
obliga�iilor de plat�, precum �i a accesoriilor aferente acestora.” 
 
                       Potrivit art. 107 alin. (1) �i alin. (2) din aceea�i ordonan��, se 
prevede: 
„ART. 107 
    Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
    (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, 
în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere 
faptic �i legal. 
    (2) La finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau 
în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� existent� la momentul 
începerii inspec�iei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se 
modific�, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea 
bazei de impunere.” 
 
                         Revenind la Codul de procedur� fiscal�, potrivit art. 82, 
alin.(1): 
 
 „ART. 83 
    Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 80 alin. (2) �i art. 84 alin. 
(4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
 
�i art. 85 : 
 
„ ART. 85 Forma �i con�inutul deciziei de impunere 
    Decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute la 
art. 43. Decizia de impunere trebuie s� cuprind�, pe lâng� elementele 
prev�zute la art. 43 alin. (2), �i categoria de impozit, tax�, contribu�ie 
sau alt� sum� datorat� bugetului general consolidat, baza de 
impunere, precum �i cuantumul acestora, pentru fiecare perioad� 
impozabil�. 
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                      Art. 43 intitulat “Con�inutul �i motivarea actului administrativ 
fiscal ” prevede : 
 
ART. 43 Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
    (1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�. 
    (2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
    a) denumirea organului fiscal emitent; 
    b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce efectele; 
    c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei 
împuternicite de contribuabil, dup� caz; 
    d) obiectul actului administrativ fiscal; 
    e) motivele de fapt; 
    f) temeiul de drept; 
    g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale organului 
fiscal, potrivit legii; 
    h) �tampila organului fiscal emitent; 
    i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contesta�iei 
�i organul fiscal la care se depune contesta�ia; 
    j) men�iuni privind audierea contribuabilului. 
 
                La art. 64, alin. (2) se precizeaz� c� : 
 
 „ART. 64  Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe 
baz� de probe sau constat�ri proprii.” 
 
                    În baza celor prezentate �i având în vedere art. 183, alin.(1) 
din Codul de procedur� fiscal� : 
 
“ ART. 183 Solu�ionarea contesta�iei 
                În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se 
face în limitele sesiz�rii”  
 
se constat� c� din Raportul de inspectie fiscala nu reiese cu exactitate 
masa impozabil� �i baza legal� pentru stabilirea impozitului, �i nici nu au 



 9 

fost ar�tate dispozi�iile legale înc�lcate cu men�ionarea articolului, 
paragrafului, punctului, literei sau aliniatului. 
 
                       În acest sens Codul de procedur� fiscal� prevede la art. 47 :  
 
„Desfiin�area sau modificarea actelor administrative fiscale 
    Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiin�at în 
condi�iile prezentului cod.” 
 
                        Conform art. 185, alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�: 
 
“Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare”,  
 
                      Potrivit ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
pct 12.6 – 12.8 se precizeaz� : 
 
 „12.6. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� sau 
par�ial� a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta 
numai motivele care au condus la desfiin�are. 
    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.” 
 

              De asemenea Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Or��tie, prin referatul nr. ... / ...2006 cu propunerile de solu�ionare a 
contesta�iilor, propune refacerea deciziilor de impunere. 
 
                          Fa�� de cele de mai sus �i având în vedere c� nu au fost 
respectate prevederile legale în vigoare în sensul c� nu este precizat� baza 
legal� �i nici dispozi�iile legale înc�lcate, cu men�ionarea articolului, 
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paragrafului, punctului, literei sau aliniatului, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Hunedoara prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor nu se poate 
pronun�a asupra corectitudinii �i realit��ii bazei impozabile �i în consecin�� 
se va desfiin�a: 
 

- Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ... / 2006, încheiat de Administra�ia 
Finan�elor Publice Or��tie ; 

 
- Decizia nr. ... / 2006 referitoare la obliga�iile de plat� ; 

 

- Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate în 
România de persoane fizice pe anul 2005 emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Or��tie. 

 
 
urmând ca refacerea verific�rii s� se efectueze pentru aceea�i perioad� �i 
acela�i tip de impozit de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea 
care a încheiat actul contestat, conform celor re�inute în prezenta decizie, 
valorificarea constat�rilor urmând a fi efectuate de organul competent 
func�ie de cele constatate la reverificare. 
 
 
 
 
 
 
          Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul Ordonan�ei Guvernului nr.92 / 
2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se      
                       
                                                 D E C I D E : 
 
                     Art.1 – Desfiin�area  
 

- Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ... / 2006, încheiat de Administra�ia 
Finan�elor Publice Or��tie ; 

 
- Decizia nr. ... / 2006 referitoare la obliga�iile de plat� ; 
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- Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate în 
România de persoane fizice pe anul 2005 emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Or��tie. 

 
urmând ca refacerea verific�rii s� se efectueze pentru aceea�i perioad� �i 
acela�i tip de impozit de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea 
care a încheiat actul contestat, conform celor re�inute în prezenta decizie, 
valorificarea constat�rilor urmând a fi efectuate de organul competent 
func�ie de cele constatate la reverificare. 
                      
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 


