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DECIZIA NR. 44 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 
             
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� cu adresa nr.X de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� 
asupra contesta�iei formulat� de domnul X - asociat Intreprindere 
Familial� X, cu domiciliul fiscal în X, jude�ul Hunedoara, referitoare la 
DECIZIA DE IMPUNERE privind impozitul pe venit stabilit suplimentar 
de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� 
activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere 
nr.Xemis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma de X lei 
reprezentând: 

- X lei - impozit pe venit aferent anilor X 
- Xlei - major�ri de întârziere aferente 

               
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 �i 
art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
     I. Prin contesta�ia formulat�, domnul X, sus�ine faptul c�, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit impozit pe venit suplimentar prin 
excluderea unor cheltuieli strict necesare desf��ur�rii activit��ii, 
respectiv de achizi�ionarea �i utilizarea unei pompe care asigur� apa 
pentru spa�iul de desf��urare a activit��ii.  
          
         Contestatorul arat� c�, construc�ia este executat� ca loca�ie 
distinct� pe baz� de proiect de execu�ie �i autoriza�ie de construc�ie, 
a�a cum rezult� din Contractul de comodat.  
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         Pentru a func�iona, Asocia�ia Familial� a trebuit s� ob�in� �i de�ine 
autoriza�iile: de mediu, sanitar�, de paz� contra incendiilor, sanitar 
veterinar�, etc... 
 
         Toate acestea au impus asigurarea apei potabile, chiuvet� �i 
canalizare, materiale sanitare. 
 
         Astfel, loca�ia dispune de fântân� (pu�) forat distinct de alte 
construc�ii �i din care se asigur� alimentarea cu ap�.    
 
         Concluzionând, petenta sus�ine c� pompa a fost achizi�ionat� cu 
documente legale, înregistrat� în Registrul inventar.  
 
     II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei generale a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara - Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
           
          Perioada verificat� : X. 
 
    Cu privire la modul de determinare �i virare a impozitului pe 
venit 
 
          Pentru anul X  
          Din totalul cheltuielilor înregistrate, în urma inspec�iei fiscale s-au 
constatat cheltuieli care nu sunt deductibile fiscal în suma de X lei 
reprezentând cv factur� achizi�ie pompa de ap� �i accesorii pentru 
aceasta.  
 
           Astfel, pentru cheltuielile efectuate cu produse neadecvate 
obiectului de activitate, au fost înc�lcate prevederile art.48 alin.4 lit.a 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare:  
(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;  
          Consecin�a fiscal� const� în stabilirea de catre organul de 
control a unui impozit pe venit suplimentar, la nivel de asocia�ie, în 
sum� de Xlei.  
 
         Aferent impozitului pe venit stabilit suplimentar s-au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de X lei, în conformitate cu prevederile 
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art.120 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare.  
 
         Astfel, în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, pentru asociatul X  s-
a stabilit o diferen�� de impozit pe venit net anual stabilit în plus în 
sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei.  
  
          Pentru anul X  
          Din totalul cheltuielilor înregistrate, în urma inspec�iei fiscale s-au 
constatat cheltuieli care nu sunt deductibile fiscal în suma de X lei, 
respectiv plata impozitului pe venit.  
 
          Astfel, pentru cheltuielile efectuate cu plata impozitului pe venit, 
au fost înc�lcate prevederile art.48 alin.7 lit.c din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  
    (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:  
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe 
venitul realizat în str�in�tate;  
 
          Consecin�a fiscal� const� în stabilirea de c�tre organul de 
control a unui impozit pe venit suplimentar, la nivel de asocia�ie, în 
sum� de X lei.  
 
           Aferent impozitului pe venit stabilit suplimentar, s-au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de X lei, în conformitate cu prevederile 
art.120 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare.  
 
          Astfel, în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, pentru asociatul X s-
a stabilit o diferen�� de impozit pe venit net anual stabilit în plus în 
sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei.  
 
      III. Luând în considerare constat�rile organului fiscal, motivele 
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i actele normative invocate, se re�in urm�toarele:  
                     
         Intreprinderea Familial� X din X, înregistrat� la Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Hunedoara sub nrX, cod 
de înregistrare fiscal� X, are ca �i obiect de activitate “Comer� cu 
am�nuntul al florilor, plantelor �i semin�elor; comer� cu am�nuntul al 
animalelor de companie �i a hranei pentru acestea, în magazine 
specializate” încadrate în clasa CAEN – X. 
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       A.   Referitor la impozitul pe venit în sum� de X lei, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este investit� 
s� se pronun�e asupra legalit��ii m�surii dispuse de organul de 
inspec�ie fiscal� în sarcina Intreprinderii Familiare privind 
neadmiterea ca �i cheltuial� deductibil� la calculul impozitului pe 
venit pe anul X a sumei de X lei reprezentând cot�-parte din 
contravaloarea facturii aferent� achizi�ion�rii unei pompe de ap� �i 
accesoriile aferente, în condi�iile în care, aceast� achizi�ie este 
necesar� aliment�rii cu ap� a spa�iului utilizat de Intreprinderea 
Familial�, în vederea ob�inerii de venituri impozabile. 
 
           In fapt, la nivelul anului X, Intreprinderea Familial� a înregistrat 
în eviden�a contabil� cheltuieli cu achizi�ionarea unei pompe de ap� în 
sum� de X lei, aferent� aliment�rii cu ap� din surs� proprie, în 
vederea desf��ur�rii activit��ii în Anexa gospod�reasc� dat� în folosin�� 
gratuit� de c�tre asociatul acesteia, în baza unui contract de comodat 
încheiat între cei doi.  
 
            Urmare inspec�iei fiscale, organul de inspec�ie fiscal� a 
considerat c� aceste cheltuieli nu sunt deductibile fiscal, influen�ând 
impozitul pe venit datorat de Intreprinderea Familial� cu suma 
men�ionat�, pe considerentul c�, este o cheltuial� efectuat� cu produse 
neadecvate obiectului de activitate.   
                      
          In drept, în spe�a sunt aplicabile prevederile Titlului III Impozitul 
pe venit, Capitolul II Venituri din activit��i independente,  din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare perioadei supuse inspec�ie fiscale, unde se 
stipuleaz� urm�toarele: 
 
      Art.48 “Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 
activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 
     (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; 
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    b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în  
cursul c�ruia au fost pl�tite; 
  c) s� respecte regulile privind amortizarea, prev�zute în titlul II, dup� 
caz; 
 d) cheltuielile cu primele de asigurare s� fie efectuate pentru:…” 
 
       coroborate cu prevederile pct.37 din Normele metodologice pentru 
aplicarea Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 
care dispun: 
      “ 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. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal. 
    Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
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. 
 
    “ 38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 
     […] 
 - cheltuielile cu func�ionarea �i între�inerea, aferente bunurilor 
care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit în�elegerii din 
contract, pentru partea aferent� utiliz�rii în scopul afacerii;…” 
 
          Din textele legale antecitate, se desprinde faptul c� în cazul în 
care o entitate î�i desf��oar� activitatea într-un spa�iu pus la dispozi�ie 
de c�tre o persoan� fizic� prin orice modalitate, cota (dup� caz) de 
cheltuieli de între�inere, func�ionare �i repara�ii aferent� spa�iului afectat 
activit��ii economice, este deductibil� fiscal. 
            
         Cheltuielile privind func�ionarea spa�iului (Anex� gospod�reasc�), 
dat în folosin�� cu titlu gratuit c�tre Intreprinderea Familial�, cad în 
sarcina acesteia, grevând cheltuielile perioadei în care au fost efectuate 
�i fiind aferente veniturilor realizate. 
 
         A�a cum sus�ine �i petentul, cheltuiala efectuat� cu 
achizi�ionarea pompei de ap�, era strict necesar�, aceasta asigurând 
apa pentru spa�iul de desf��urare a activit��ii, cerin�� obligatorie �i f�r� 
de care nu se puteau ob�ine toate autoriza�iile necesare func�ion�rii. 
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          In concluzie, contesta�ia formulat� de domnul X va fi admis� 
pentru impozitul pe venit în sum� de X lei. 
 
           Referitor la major�rile de întârziere, întrucat accesoriul 
urmeaz� principalul, contesta�ia va fi admis� �i pentru major�rile de 
întârziere aferente acestui impozit pe venit în sum� de X lei. 
 
        B. Referitor la impozitul pe venit de X lei, stabilit suplimentar 
de organele de control prin neadmiterea la deducere a cheltuielilor 
în sum� de X lei, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, este 
investit� s� analizeze dac� cheltuielile cu impozitul pe venit datorat 
potrivit titlului “Impozitul pe venit”, sunt cheltuieli  deductibile la 
calculul impozitului pe venit. 
 
             In fapt, la nivelul anului X, contestatorul a înregistrat pe 
cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal, cheltuiala cu impozitul 
pe venit datorat în sum� de X lei, diminuând în acest sens masa 
venitului impozabil.  
              
             Urmare inspec�iei fiscale privind verificarea modului de 
determinare �i virare a impozitului pe venit, organele de inspec�ie fiscal� 
au luat în calcul la determinarea venitului impozabil, cheltuiala în sum� 
de X lei reprezentând contravaloare impozit pe venit datorat, ca 
�i cheltuial� nedeductibil�. 
           
             Astfel, în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, pentru asociatul X 
s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit net anual stabilit în plus 
în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei.  
 
              In drept, în spe�a sunt aplicabile prevederile Titlului III 
Impozitul pe venit, Capitolul II Venituri din activit��i independente,  
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare perioadei supuse inspec�ie fiscale, 
unde se stipuleaz� urm�toarele: 
 
      Art.48 “Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 
activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 
       (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. […] 
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      (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:  
     … c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv 
impozitul pe venitul realizat în str�in�tate;…” 
     
             Din textul de lege mai sus citat, se re�ine c�, cheltuielile cu 
impozitul pe venit datorat potrivit titlului “Impozitul pe venit”, nu sunt 
cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit. 
              
            Mai mult, prin contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de 
impunere nr.Xemis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nrX, 
domnul X, contest� impozitul pe venit, f�r� a aduce argumente �i f�r� a 
prezenta documente din care s� rezulte o alt� situa�ie decât cea 
constatat� de organul de inspec�ie fiscal�. 
 
              In drept, la art.206 alin.1 lit.c �i lit.d din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
precizeaz�: 
 
       “Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; [...]", 
 
          Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, 
contesta�ia formulat� de petent trebuia s� cuprind� motivele de fapt �i 
de drept, precum �i dovezile pe care aceasta se întemeiaz�. 
                       
           Având în vedere cele precizate mai sus, precum �i prevederile 
legale în vigoare în perioada verificat�, în spe�� se va face aplica�iunea 
prevederilor art.213 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile punctului 
12.1 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz� urm�toarele: 
 
Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) 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…” 
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“12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii;[…]”, 
 
organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatorului cu privire 
la motivele pentru care în�elege s� conteste aceast� sum�, în 
conformitate cu prevederile pct. 2.4. din O.P.A.N.A.F. nr.519/2005: 
 
„Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv”, 
 
              Din cele prezentate mai sus, se re�ine c� organele de inspec�ie 
fiscal� în mod legal nu au admis la deducere cheltuiala în sum� de X 
lei, c�reia îi corespunde un impozit pe venit stabilit suplimentar de 
organele de control de X lei, drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat�, 
nemotivat� �i nesus�inut� cu documente. 
 
              In ceea ce prive�te major�rile de întârziere în sum� de X lei 
aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar de plat� în sum� 
de X lei, se re�ine c�, petentul nu aduce niciun fel de argumente privind 
cuantumul major�rilor de întârziere, data de la care au fost calculate 
major�rile de întârziere, baza de calcul a acestora, num�rul de zile de 
întârziere �i cota aplicat�. 
 
              In consecin��, fa�� de cele re�inute, acestea se datoreaz� în 
condi�iile în care sunt accesorii debitului datorat, precum �i principiului 
de drept, potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
              
     Având în vedere cele ar�tate, coroborate cu textele de lege 
invocate �i având în vedere prevederile art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 
 
                                                DECIDE: 
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      1. Admiterea contesta�iei formulat� de domnul X -  asociat 
Intreprindere Familial� X din X, pentru suma X lei reprezentând: 

- Xlei - impozit pe venit aferent anului X 
- X lei - major�ri de întârziere aferente. 

 
        2. Respingerea ca neîntemeiat�, nemotivat� �i nesus�inut� cu 
documente a contesta�iei formulat� de domnul X -  asociat 
Intreprindere Familial� X din X, pentru suma de X lei reprezentând: 

- X lei - impozit pe venit aferent anului X 
- X lei - major�ri de întârziere aferente. 
 

           Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 

Director Coordonator 
 
 
 


