MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
MEHEDINTI

DECIZIA nr. ... din data de 17.08.2008
privind solutionarea contestatiei formulata de
P.F. X din comuna Bala
inregistrata la D.G.F.P. Mehedinti sub nr. .../2008

Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de P.F. X cu
domiciliul fiscal in satul Crainici, comuna Bala, jud. Mehedinti cu contestatia
inregistrata sub nr. .../11.07.2008.
Contestatia a fost formulata împotriva masurilor dispuse prin Decizia nr.
.../24.05.2008 privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de inspectia fiscala
pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente in mod individual
si/sau intr-o forma de asociere, emisa de organele de control ale Activitatii de
Inspectie Fiscala din cadrul DGFP Mehedinti in baza Raportului de inspectie fiscala
nr. .../24.05.2008 si are ca obiect suma totala de ... lei, reprezentand:
- ... lei, impozit pe venit stabilit suplimentar,
- ... lei, majorari de intarziere aferente.
Contestatia a fost depusa în termenul legal prevazut de art. 207, alin.1 din
Ordonananta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat.
Constatând ca în speta sunt îndeplinite dispozitiile art. 205 alin.1 si art. 209,
alin.1, lit.a din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala republicat, Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti este competenta
sa solutioneze cauza.
I. In sustinerea contestatiei, PF X arata ca inlaturarea cheltuielilor
deductibile in suma de ... lei s-a facut ilegal si abuziv deoarece acestea au fost
efectuate pentru alimentarea cu combustibil a tractorului pe care lucreaza, justificate
prin bonuri fiscale.
De asemenea, precizeaza ca nu exista niciun motiv pentru care bonurile fiscale
in valoare de ... lei sa nu fie luate in considerare si solicita admiterea contestatiei si
luarea in calcul pentru cheltuielile deductibile a sumei anterior mentionate.
II. Prin decizia nr. .../24.05.2008 2008 privind impozitul pe venit stabilit
suplimentar de inspectia fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati
independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, emisa in baza
Raportului de inspectie fiscala nr. .../24.05.2008 de organele de control ale
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Activitatii de Inspectie Fiscala din cadrul DGFP Mehedinti s-a constatat ca pe
perioada 01.01.2006-31.12.2006, contribuabilul a inregistrat in evidenta contabila un
venit brut in suma de ... lei, cheltuieli deductibile in suma de ... lei si venit net in suma
de ...lei.
In urma verificarii evidentei contabile, organele de inspectie fiscala au stabilit
venitul brut pe anul 2006 in suma de ... lei, cheltuieli totale in suma de ... lei, din care
cheltuieli deductibile in suma de .. lei si nedeductibile in suma de ... lei, rezultand astfel
un venit net in suma de .... lei si un venit net stabilit suplimentar in suma de ... lei,
pentru care s-a calculat un impozit pe venit suplimentar in suma de ... lei si majorari de
intarziere aferente in suma de ... lei.
Diferenta de venit net stabilita suplimentar de organul de control, in suma de ...
lei se justifica prin faptul ca PF X a inregistrat in mod eronat in plus cheltuieli
deductibile ce reprezinta c/v motorina fara sa probeze cu documente justificative
incadrarea in consumul specific de carburant pentru prestarile de servicii mecanizate
efectuate in agricultura cu tractorul, precum si corelarea veniturilor obtinute cu
cheltuielile cu carburantul.
III. Luând în considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele
invocate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele
normative în vigoare pe perioada supusa controlului se retin urmatoarele:
Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti este investita sa se pronunte
daca contestatorul, persoana fizica X, datoreaza impozitul ve venit in suma de ... lei
si majorarile de intarziere in suma de ... lei, stabilite prin Decizia nr. .../24.05.2008
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de inspectia fiscala pentru persoanele
fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma
de asociere, emisa de organele de control ale Activitatii de Inspectie Fiscala din
cadrul D.G.F.P. Mehedinti in baza Raportului de inspectie fiscala nr. .../24.05.2008.
In fapt, contribuabilul X pe perioada verificata a inregistrat eronat pe cheltuieli
deductibile suma de ... lei, ce reprezinta consum de motorina fara sa probeze cu
documente justificative incadrarea in consumul specific de carburant pentru lucrarile
agricole efectuate cu tractorul.
In drept, art. 48, alin.1 si alin.4, lit.a din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare precizeaza:
al.(1) “Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre
venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor
din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50”;
al.(4)”Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a).sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii
venitului, justificate prin documente”.
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Fata de prevederile legale anterior citate si de documentele existente la dosarul
cauzei se retine ca in mod corect organele de control au stabilit un impozit pe venit
suplimentar aferent anului 2006, contestatia urmand a fi respinsa ca neintemeiata pentru
suma de ... lei.
Motivatia contestatorului nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei
intrucat diferenta de venit net stabilita suplimentar de organul de control, in suma de ...
lei se justifica prin faptul ca PF X a inregistrat in mod eronat in plus cheltuieli
deductibile ce reprezinta c/v motorina fara sa probeze cu documente justificative
incadrarea in consumul specific de carburant pentru prestarile de servicii mecanizate
efectuate in agricultura cu tractorul, incalcand astfel prevederile art. 48, al.1 si al.4, lit.a
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Referitor la suma de ... lei reprezentand majorari de intarziere aferente
impozitului pe venit stabilit suplimentar de catre inspectorii Activitatii de Inspectie
Fiscala din cadrul DGFP Mehedinti prin Decizia de impunrere nr. .../24.05.2008

In fapt, organul fiscal retine ca stabilirea majorarilor de intarziere in sarcina
contestatorului reprezinta masura accesorie in raport cu debitul.
Intrucat in sarcina PF X a fost retinut ca fiind datorat debitul de natura
impozitului pe venit in suma de ... lei, acesta datoreaza si majorarile de
intarziere aferente, calculate de inspectorii fiscali, in cuantum total de ... lei, in
virtutea principiului de drept “accesorium sequitur principale”.
In drept, sunt aplicabile prevederile art.119 alin. 1 si art.120 alin. 1 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care
stipuleaza:
Art. 119, alin. 1 „ ... pentru neachitarea la termenul de scadenta de
catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari
de întârziere”.
Art. 120, alin. 1 ,,majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare
zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv”.
Având în vedere prevederile legale mai sus citate urmeaza ca acest capat
de cerere din contestatie sa fie respins ca neintemeiat pentru suma de .. lei.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, coroborate cu art. 209,
art. 210 si art. 216, alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, se:
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DECIDE:
Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de PF X din satul ...,
comuna Bala pentru suma totala de de ... lei, reprezentând:
- ... lei, impozit pe venit, stabilit suplimentar;
- ... lei, majorari de intarziere aferente.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Mehedinti in termen
de 6 luni de la data comunicarii, conform prevederilor legale.
Director executiv,
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