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                                        DECIZIA NR. 18 
                             din 18.02.2009 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de A.F. ..... din localitatea ....., 
înregistrat� la  

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava                                         
sub nr. ..... din 02.02.2009 

 
 

          Direc�ia General�  a  Finan�elor  Publice a  jude�ului  Suceava  a fost  sesizat�  
de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin  adresa nr. ...../30.01.2009, 
înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  sub  nr.  
...../02.02.2009, cu privire la contesta�ia  formulat� de A.F. ....., cu domiciliul în 
localitatea ....., jude�ul Suceava.  
 

           A.F. ....., reprezentat� prin ....., CNP ....., contest� Decizia de impunere nr. 
...../24.12.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
24.12.2008, de  Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma de ..... lei, 
reprezentând: 
         - .....lei impozit pe venit aferent anului 2005; 
         - .....lei major�ri aferente impozitului pe venit aferent anului 2005; 
         - .....lei impozit pe venit aferent anului 2006; 
         -…..lei major�ri aferente impozitului pe venit aferent anului 2006; 
         - .....lei impozit pe venit aferent anului 2007; 
         -….. lei major�ri aferente impozitului pe venit aferent anului 2007. 
 
         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�. 
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         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. A.F. ..... din localitatea ....., contest� m�surile  stabilite prin Decizia de 
impunere nr. ...../24.12.2008, întocmit� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Suceava, privind suma de .....lei,  reprezentând impozit pe venit �i  accesorii ale 
acestuia. 
 
          Petenta precizeaz� c� la data de 26.01.1998, A.F. .....a încheiat contractul de 
furnizare a energiei electrice destinat� exclusiv pentru func�ionarea morii de 
porumb, sigilându-se contorul seria ...... În anul 2000, .....a decedat, iar activitatea a 
fost continuat� pe AF ....., so�ia lui .....�i mo�tenitoarea de drept a acestuia, 
reprezentantul legal al P.F. ..... fiind ......  
          Contestatoarea precizeaz� c� obiectul de activitate a r�mas acela�i, în 
respectiva loca�ie nu a mai func�ionat o alt� societate comercial� iar destina�ia 
energiei electrice a r�mas aceea�i, respectiv punerea în func�iune a morii de 
porumb.                                                                                                                     
          Petenta sus�ine c� obliga�ia organelor de inspec�ie fiscal�, conform art. 7 alin. 
2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, este de a verifica situa�ia 
de fapt pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale, acest lucru fiind solicitat �i de 
c�tre reprezentantul legal al AF ....., respectiv organele de inspec�ie fiscal� trebuiau 
s� verifice dac� energia electric� care pune în func�iune moara de porumb este 
furnizat� de la un alt contor electric, dac� contorul aflat în func�iune se afl� sub 
inciden�a contractului încheiat cu A.F. .....a c�rui mo�tenitoare legal� este ...... 
          Contestatoarea recunoa�te c� s-a omis schimbarea contractului de energie 
electric� de pe A.F. .....pe A.F. ....., îns� nu s-a urm�rit prin aceasta nici un 
beneficiu nelegal �i nu a fost prejudiciat statul în nici un fel, impozitele datorate 
fiind achitate corect �i la termen. 
 
          II. Prin Decizia de impunere nr. ...../24.12.2008, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...../24.12.2008, organele de  inspec�ie  fiscal� 
din  cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Suceava, au stabilit în sarcina A.F. 
..... din localitatea ....., un debit suplimentar în sum� de .....lei, reprezentând 
impozit pe venit �i  accesorii ale acestuia. 
            
          În urma verific�rilor efectuate la A.F. ....., organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit urm�toarele: 
        A.F. .....  are domiciliul fiscal în localitatea ....., nr. 519, jude�ul Suceava �i este 
constituit� din 3 membri, astfel:  
        - ..... CNP ....., cu cota de distribu�ia de 0%; 
        - .....CNP …… cu cota de distribu�ie de 0%; 



 3 

        - ..... CNP ..... cu cota de distribu�ie de 100%. 
       Referitor la impozitul pe venit, organele de inspec�ie fiscal� au verificat 
perioada 01.01.2005 – 31.12.2007, stabilindu-se urm�toarele: 
               
        Pentru anul 2005, contribuabilul a declarat urm�toarele: 
        Venit brut .....lei 
        Cheltuieli deductibile ….. lei 
        Venit net ….. lei 
        Impozit declarat ….. lei 
        Impozit pl�tit ….. lei. 
        Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul a înregistrat pe 
cheltuieli suma de .....lei, reprezentând contravaloare energie electric�, facturile 
fiind emise pe A.F. .....�i nu pe A.F. ...... 
         Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 
48 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 571/2003 �i ale O.M.F.P. nr. 1040/2004, cap. II B, 
pct. 14, 15, motiv pentru care au stabilit un venit net suplimentar în sum� de .....lei 
�i un impozit pe venit aferent în sum� de .....lei.  
 
          Pentru impozitul stabilit suplimentar au fost calculate major�ri de întârziere 
în sum� total� de .....lei, pentru perioada 21.01.2007 – 22.12.2008, în baza 
prevederilor 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 
 
          Pentru anul 2006, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, 
contribuabilul a înregistrat pe cheltuieli suma de .....lei, reprezentând contravaloare 
energie electric�, în baza unor facturi care au fost emise pe A.F. .....�i nu pe A.F. 
...... 
         Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 
48 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 571/2003, republicat� �i ale O.M.F.P. nr. 1040/2004, 
cap. II B, pct. 14, 15, motiv pentru care au stabilit un venit net suplimentar în sum� 
de .....lei �i un impozit pe venit aferent în sum� de .....lei.  
        În urma inspec�iei fiscale, situa�ia contribuabilului pe anul 2006 se prezenta 
astfel: 

- venit brut declarat .....lei 
- venit brut stabilit .....lei 
- cheltuieli aferente declarate .....lei 
- cheltuieli aferente stabilite .....lei 
- venit impozabil declarat .....lei 
- venit impozabil stabilit .....lei 
- diferen�� venit impozabil .....lei 
- impozit venit declarat ….. lei 
- impozit venit stabilit ….. lei 
- diferen�� impozit venit .....lei. 
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          Pentru impozitul stabilit suplimentar au fost calculate major�ri de întârziere 
în sum� total� de ….. lei, pentru perioada 23.10.2007 – 22.12.2008, în baza 
prevederilor art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 
 
         Pentru anul 2007, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul 
a înregistrat pe cheltuieli suma de .....lei, reprezentând contravaloare energie 
electric�, în baza unor facturi care au fost emise pe A.F. .....�i nu pe A.F. ...... 
         Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 
48 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 571/2003, republicat� �i ale O.M.F.P. nr. 1040/2004, 
cap. II B, pct. 14, 15, motiv pentru care au stabilit un venit net suplimentar în sum� 
de .....lei �i un impozit pe venit aferent în sum� de .....lei.  
        În urma inspec�iei fiscale situa�ia contribuabilului, pe anul 2007, se prezenta 
astfel: 

- venit brut declarat .....lei 
- venit brut stabilit .....lei 
- cheltuieli aferente declarate .....lei 
- cheltuieli aferente stabilite .....lei 
- venit impozabil declarat .....lei 
- venit impozabil stabilit .....lei 
- diferen�� venit impozabil .....lei 
- impozit venit declarat ….. lei 
- impozit venit stabilit ….. lei 
- diferen�� impozit venit .....lei. 

 
          Pentru impozitul stabilit suplimentar au fost calculate major�ri de întârziere 
în sum� total� de ….. lei, pentru perioada 03.12.2008 – 22.12.2008, în baza 
prevederilor 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
 
          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 de ..... lei, reprezentând impozit pe venit 
suplimentar, cauza supus� solu�ion�rii este dac� cheltuielile cu energia 
electric� sunt deductibile, în condi�iile în care facturile în baza c�rora au fost 
înregistrate aceste cheltuieli au fost emise pe A.F. .....�i nu pe A.F. ......  
 
          În fapt, în perioada 01.01.2005 – 31.12.2007, A.F. ..... a înregistrat cheltuieli 
deductibile în sum� total� de ..... lei, reprezentând contravaloare energie electric�, 
cheltuieli pe care organele de inspec�ie fiscal� le-au considerat nedeductibile pe 
motiv c�, facturile în baza c�rora s-au înregistrat aceste cheltuieli au fost emise pe 
A.F. .....�i nu pe A.F. ...... 
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         Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 
48 pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i ale pct. 14 lit. B din 
O.M.F.P. nr. 1040/2004, motiv pentru care au stabilit un venit net suplimentar în 
sum� de .....lei �i un impozit pe venit aferent în sum� de .....lei, din care .....lei 
impozit pe venit aferent anului 2005, .....lei impozit pe venit aferent anului 2006 �i 
.....lei impozit pe venit aferent anului 2007. 
 
         În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
 

� art. 48 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se 
precizeaz�: 

 

        ART. 48 
        ,,Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati 
independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla 
         […] 
        (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;” 
 

� sec�iunea B punctul 13 �i 14 din O.M.F.P. 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, unde se precizeaz�: 

 
          ,,13. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in 
momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in 
evidenta contabila in partida simpla, dobandind astfel calitatea de document 
justificativ. 
           14. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente 
principale, prevazute in structura formularelor aprobate: 
        - denumirea documentului; 
        - numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa completa; 
        - numarul documentului si data intocmirii acestuia; 
        - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-
financiare (cand este cazul); 
        - continutul operatiunii economico-financiare, iar atunci cand este necesar, 
si temeiul legal al efectuarii ei; 
         - datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare 
efectuate; 
         - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de 
efectuarea operatiunii; 
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         - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor in 
documente justificative.” 
 
          Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, pentru a putea fi deduse, 
cheltuielile trebuie s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul 
realiz�rii de venituri �i s� fie justificate prin documente, care trebuie s� con�in� 
anumite elemente pentru a dobândi calitatea de document justificativ, printre care 
numele �i prenumele contribuabilului. 
          Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv din actul de control 
contestat, rezult� c� petentul a înregistrat �i declarat cheltuieli deductibile în sum� 
de .....lei, reprezentând contravaloare energie electric� consumat� în perioada 
01.01.2005 – 31.12.2007, în baza unor facturi care au înscrise ca beneficiar A.F. 
.....�i nu A.F. ...... 
           Din analiza celor prezentate mai sus rezult� c�, în perioada 01.01.2005 – 
31.12.2007, A.F. ..... a dedus cheltuieli în sum� total� de .....lei, f�r� a de�ine 
documente justificative, înc�lcând astfel prevederile art. 48 alin. 4 lit. a) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i ale punctului 4, sec�iunea B din O.M.F.P. 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. 
 
         Având în vedere cele prezentate mai sus �i în baza prevederilor legale 
incidente spe�ei rezult� c� m�sura organelor de inspec�ie fiscal� de a majora venitul 
impozabil cu suma de .....lei, este legal�, motiv pentru care contesta�ia privind 
impozitul pe venit în sum� de .....lei se va respinge, ca neîntemeiat�. 
 
          2.  Referitor la major�rile de întârziere în sum� de .....lei, aferente 
impozitului pe venit suplimentar în sum� de .....lei, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� petentul datoreaz� aceast� sum� în condi�iile în care pentru debitul 
care a generat aceste major�ri, contesta�ia a fost respins� ca neîntemeiat�. 

 
          În fapt, prin Decizia de impunere nr. ...../24.12.2008, ce face obiectul 
contesta�iei, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� 
total� de .....lei, din care .....lei , major�ri aferente impozitului pe venit pentru anul 
2005 în sum� de .....lei, ..... lei major�ri de întârziere aferente impozitului pentru 
anul 2006 în sum� de .....lei �i …… lei major�ri de întârziere aferente impozitului 
pentru anul 2007 în sum� de .....lei, calculate pentru perioada 21.01.2007 – 
22.12.2008. 
 
          În  drept, pentru perioada ce face obiectul actului contestat, sunt aplicabile 
prevederile art. 115 alin. 1 �i 116 alin. 1 �i 5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, unde se precizeaz�: 
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        ART. 115 
       ,,Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
       (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor 
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.” 
          ART. 116 
        ,,Major�ri de întârziere 
        (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 
         […] 
        (5) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
 
         Prin republicare la 31.07.2007, art. 115 �i 116 din O.G. nr. 92/2003 au devenit 
art. 119 �i 120, având urm�torul con�inut: 
  
         ART. 119 
        ,,Dispozitii generale privind majorari de intarziere 
        (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a 
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.” 
         ART. 120 
        ,,Majorari de intarziere 
         (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. 
          […] 
         (7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
intarziere, si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
 
          Din textele de lege mai sus citate se re�ine c�, pentru crean�ele fiscale 
datorate �i neachitate în termen, contribuabilii datoreaz� major�ri de întârziere. 
         Având în vedere c� pentru debitul în sum� de .....lei, care a generat obliga�iile 
fiscale accesorii, contesta�ia a fost respins� ca neîntemeiat� �i având în vedere 
principiul de drept "accesorium sequitur principale", accesoriul urmeaz� 
principalul, urmeaz� s� se resping� contesta�ia ca neîntemeiat� �i pentru 
obliga�iile fiscale accesorii aferente în sum� de .....lei. 
 
          Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor art. 48 alin 4 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 13 
�i 14 sec�iunea B din O.M.F.P. nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida 
simpla de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu 
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prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 
�i 7�i art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se: 
                                                        
 
                                                           DECIDE: 
 
 
           Respingerea contesta�iei formulate de A.F. ..... împotriva Deciziei de 
impunere nr. ...../24.12.2008, privind suma de .....lei, reprezentând: 
         - .....lei impozit pe venit aferent anului 2005; 
         - .....lei major�ri aferente impozitului pe venit aferent anului 2005; 
         - .....lei impozit pe venit aferent anului 2006; 
         -..... lei major�ri aferente impozitului pe venit aferent anului 2006; 
         - .....lei impozit pe venit aferent anului 2007; 
         -…..lei major�ri aferente impozitului pe venit aferent anului 2007, 
 ca neîntemeiat�. 
       
 
          Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de 
la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

                                                 

   
                              
 
 
 
  


