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DECIZIA NR.
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl.X, înregistrată la D.G.F.P. …

Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice
…, a fost sesizat de către Serviciul InspecŃie Fiscală Persoane Fizice din cadrul
aceleaşi direcŃii, prin adresa nr…./.2010 înregistrată la D.G.F.P. … sub nr…/….2011,
asupra contestaŃiei formulată de dl X, cu sediul în ….
Obiectul contestaŃiei îl reprezintă:
- Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală
nr…./…2010, pentru suma de …. lei reprezentând diferenŃă taxa pe valoarea adăugată
şi suma de …. lei reprezentând majorări de întârziere aferente diferenŃei de taxă pe
valoare adăugată;
- Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecŃia
fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente în mod individual
şi/sau într-o formă de asociere nr…./…2010, pentru anul 2008, pentru suma de … lei
reprezentând diferenŃă impozit pe venitul anual stabilit suplimentar şi suma de … lei
reprezentând obligaŃii fiscale accesorii aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar;
- Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecŃia
fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente în mod individual
şi/sau într-o formă de asociere nr…./…2010, pentru anul 2009, pentru suma de … lei
reprezentând diferenŃă impozit pe venitul anual stabilit suplimentar şi suma de… lei
reprezentând obligaŃii fiscale accesorii aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar,
emise de organul de inspecŃie fiscală în baza Raportului de inspecŃie fiscală
nr.…/…2010.
ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 din O.G.nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Constatând că, în speŃă, sunt îndeplinte dispoziŃiile art.209 (1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice …prin Serviciul
SoluŃionare ContestaŃii, este legal învestită să se pronunŃe asupra contestaŃiei.
I. Prin contestaŃia formulată dl.X, contestă Decizia de impunere privind obligaŃiile
fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală nr…./…2010, Decizia de impunere
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecŃia fiscală pentru
persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente în mod individual şi/sau într-o
formă de asociere nr…/…2010, pentru anul 2008 şi Decizia de impunere privind
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impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice
care desfăşoară activităŃi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
nr…./…2010, pentru anul 2009, emise în baza Raportului de inspecŃie fiscală
nr…/….2010.
În susŃinerea cauzei, contestatorul aduce următoarele argumente:
A. Din punct de vedere procedural:
Contestatorul arată că Raportul de inspecŃie fiscală, împreună cu deciziile
de impunere i-au fost comunicate prin poştă, în data de … 2010, fără a i se acorda
dreptul legal la o discuŃie finală cu inspectorul constatator înaintea întocmirii raportului
de inspecŃie fiscală, discuŃie prin care avea dreptul de a fi informat asupra aspectelor
constatate şi totodată avea dreptul de a-şi exprima un punct de vedere faŃă de aceste
constatări înaintea de încheierea raportului de inspecŃie fiscală, aşa cum este prevăzut
la art.9 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Totodată, contestatorul precizează faptul că în data de …. 2010 a fost pus în faŃa
faptului împlinit, iar singura modalitate de a-şi putea exprima un punct de vedere faŃa de
constatările consemnate în raportul de inspecŃie fiscală îl reprezintă contestaŃia
formulată.
B. Pe fondul constatărilor inspecŃiei fiscale, contestatorul arată următoarele:

1. Referitor la taxa pe valoarea adăugată, contestatorul precizează următoarele:
Contestatorul arată că în Raportul de inspecŃie fiscală se menŃionează că “nu se
admite la deducere a TVA suma de … lei reprezentând TVA deductibilă aferentă
achiziŃiilor de combustibil şi achiziŃiilor de vehicule în perioada …2009-2010:
- … lei - TVA aferentă achziŃiilor de combustibil;
- ….. lei - TVA aferentă ratelor de leasing pentru achziŃionarea unui autoturism”
În ceea ce priveşte autoturismul, contestatorul susŃine că acesta nu a fost
achiziŃionat, el neavând drept de propietate asupra acestuia ci doar dreptul de utilizare
conform contractului de leasing încheiat cu firma … în anul 2008, şi nu în intervalul
…2009-…2010.
Astfel, contestatorul invocă prevederile art.145^1 alin.(1) şi alin.(2) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sustinând că
se află sub incidenŃa excepŃiilor stipulate la lit a) de la art.145^1 alin.(1) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În contextul de mai sus, contestatorul arată că un avocat care nu deŃine propriul
său mijloc de transport nu are cum să practice avocatura, pentru că un avocat din
Baroul … nu are cauze doar la Tribunalul …, ci are cauze şi la Curtea de Apel …, la
Judecătoria …, la Judecătoria …, iar dacă este un avocat cunoscut, poate avea cauze la
orice instanŃă din România, inclusiv la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. Termenele de
judecată sunt stabilite fie în mod aleatoriu de către calculator, fie în sala de judecată de
către judecător, avocatul neavând competenŃa de a interveni în acest sens şi prin
urmare termenele de judecată ale proceselor aflate pe rol angajate de un avocat, se
suprapun, contestatorul susŃinând că în aceeaşi zi poate avea cauze la Curtea de Apel
…. dar şi la Judecătoria…, sau la Judecătoria … dar şi la Tribunalul ….
www.anaf.ro

2

Totodată, contestatorul arată că normele procedurale prevăd că instanŃa
superioară cât şi cauzele cu arestaŃi au prioritate, iar pentru instanŃele inferioare se
solicită în scris de către avocat spre a fi strigată cauza la oră mai târzie, de regulă după
ora 13, aşa încât să se poată efectua deplasarea spre exemplu de la … la … şi înapoi,
iar spre exemplificare contestatorul anexează la dosarul contestaŃiei o astfel de solicitare
scrisă.
De asemenea, contestatorul menŃionează că în normele procedurale se
stipulează că avocatul angajat este obligat să se prezinte la proces, neprezentarea
acestuia fiind sancŃionată cu amendă ce poate depăşi suma de 5.000 lei.
Concluzionând, contestatorul arată că pentru profesia de avocat, mijlocul de
transport este nu doar necesar ci chiar obligatoriu spre a putea face faŃă cerinŃelor
meseriei, susŃinând faptul că autoturismul unui avocat este utilizat pentru transportul de
personal la şi de la locul de desfăşurare a activităŃii.
În susŃinerea celor de mai sus, contestatorul a anexat la dosarul cauzei o serie de
documente care atestă care au fost deplasările sale efectuate cu autoturismul într-o
săptămână normală de lucru, respectiv intervalul ….2010-…2010.
Contestatorul menŃionează faptul că, începând cu data de … 2008 are un birou
de lucru secundar în localitatea … nr…, jud…., conform deciziei nr…/… dată de baroul
…, la acest birou deplasându-se odată sau chiar de două ori pe săptămână pentru
clienŃii săi care provin din zona respectivă (….etc.), deplasări pe care le efectuează cu
autoturismul.

2. Referitor la impozitul pe venit, contestatorul precizează următoarele:
Contestatorul arată că organele de inspecŃie fiscală pentru anul 2009 au stabilit
un impozit pe venit de plată în sumă de … lei, iar pentru anul 2008 au stabilit un impozit
pe venit în sumă de … lei.
Totodată, contestatorul arată că pentru anul 2009 organul de inspecŃie fiscală a
considerat nedeductibile următoarele sume ce constituie bază de impozitare a
impozitului pe venit:
În ceea ce priveşte suma de …lei reprezentând cheltuiala privind
combustibilul, contestatorul susŃine că se încadrează la excepŃiile stipulate la art.21
alin.(4) lit.t) pct.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, autoturismul fiind folosit pentru transportul de personal la şi de
la locul de desfăşurare a activităŃii.
Contestatorul susŃine că în ceea ce priveşte deductibilitatea cheltuielilor legate de
achiziŃia de combustibil acestea sunt deductibile fiscal în condiŃiile în care şi taxa pe
valoarea adăugată aferentă combustibilului este deductibilă, întrucât cabinetele de
avocatură se regăsesc în excepŃia mai sus prezentată
Totodată, contestatorul invocă şi prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, susŃinând că, cheltuielile
legate de utilizarea unui autoturism de către un avocat au drept obŃinerea de venituri,
pentru că deplasările avocatului la diferite instanŃe din diferite oraşe au drept scop
realizarea de venituri, aferent cărora avocatul plăteşte taxe şi impozite statului.
În ceea ce priveşte suma de…lei reprezentând cotizaŃii profesionale,
contestatorul arată că organele de inspecŃie fiscală au stabilit că pentru anul 2009
venitul brut realizat de cabinet este de … lei, iar aferent acestui venit brut, potrivit
prevederilor art.48 alin.(5) lit.n) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
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modificările şi completările ulterioare, aceste cheltuieli reprezentând cotizaŃii
profesionale au o deductibilitate limitată.
Având în vedere cele de mai sus, contestatorul arată că în anul 2009, X a plătit la
Baroul … următoarele sume:
- cota 10% CAS fond de pensii … …lei
- cota barou
… lei
- cota U.A.R.
… .lei
TOTAL
…. ..lei
În susŃinerea celor mai sus arătate, contestatorul a anexat la dosarul contestaŃiei
în copie declaraŃiile de venit depuse de cabinet în luna … şi… 2009 la Baroul …
împreună cu chitanŃele aferente.
În contextul celor de mai sus, contestatorul susŃine că, în ceea ce priveşte cota
de 10% aceasta reprezintă contribuŃia avocatului la fondul de pensii, iar contribuŃiile
profesionale sunt în cauntum mai mic şi acestea se plătesc către Baroul …în cuantum
de … lei/lună şi către U.A.R. (Uniunea AvocaŃilor din România) în cuantum de …
lei/lună. Totodată, contestatorul arată că Baroul … şi U.A.R. sunt de fapt organizaŃii
profesionale faŃă de care avocaŃii plătesc aceste contribuŃii profesionale şi nu Casa de
Pensii faŃă de care avocatul ca oricare alt contribuabil contribuie cu o sumă de bani spre
a putea beneficia de o pensie.
Astfel, contestatorul susŃine că suma de “…” lei reprezintă cota plătită către CAS
fond de pensii, iar contribuŃiile profesionale evidenŃiate în anul 2009 ca şi cheltuială au
fost doar în sumă de 1.008 lei (900 lei barou + 108 lei U.A.R.), acestea neavând cum să
depăşească limita admisibilă în sumă de 5.010 lei stabilită de organele de inspecŃie
fiscală.
Contestatorul susŃine că în baza aceluiaşi raŃionament eronat, organul de
inspecŃie fiscală a stabilit pentru anul 2008 că suma de … lei reprezentând cheltuiala cu
cotizaŃiile profesionale este o cheltuială nedeductibilă.
Astfel, contestatorul arată că organul de inspecŃie fiscală a stabilit că pentru anul
2008, avea dreptul să-şi deducă suma de … lei cheltuiala cu cotizaŃiile profesionale.
Contestatorul a procedat la deducerea doar a sumei de … lei formată din:
- cota barou
… lei (… lei/lunăx12 luni= …. lei)
- cota U.A.R.
… lei (… lei/lunăx12 luni =… lei)
Referitor la suma de …. lei menŃionată de organul de inspecŃie fiscală,
contestatorul susŃine că aceasta reprezintă cota de participare la fondul de pensii şi nu
cotizaŃii profesionale.

În ceea ce priveşte suma de … lei reprezentând cheltuieli privind impozitul
pe venit şi suma de … lei reprezentând diferenŃa dintre valoarea de intrare a
mijloacelor fixe şi amortizare, contestatorul arată că potrivit prevederilor art.48 alin.(7)
lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
impozitul pe venit nu poate fi o cheltuială deductibilă, “ numai că d-na contabil D nu a
făcut o astfel de eroare încât să deducă însăşi valoarea impozitului”.
În susŃinerea celor de mai sus, contestatorul anexează la contestaŃie Registrele
Jurnale de încasări şi plăŃi, aferente celor 4 trimestre ale anului 2009 şi DeclaraŃia 200
privind veniturile realizate în anul 2009, înregistrată sub nr…./…2010.
Contestatorul arată că făcând o comparaŃie între totalul cheltuielilor efectuate
înregistrate conform Registrelor Jurnal de încasări şi plăŃi şi totalul cheltuielilor
evidenŃiate în DeclaraŃia 200 în sumă de … lei se observă o diferenŃă în sumă de … lei
care a fost scăzută din totalul cheltuielilor deductibile şi este formată din: suma de … lei
reprezentând impozit pe venit, suma de … lei … şi suma de … lei ….
4
www.anaf.ro

În concluzie, contestatorul arată că sumele mai sus menŃionate nu au fost
cuprinse în declaraŃia de venit pe anul 2009 ca fiind cheltuieli deductibile.
Totodată, contestatorul susŃine că în registrul jurnal de încasări şi plăŃi aferent
celor 4 trimestre ale anului 2009, a încercuit cu roşu sumele plătite, dar care nu au fost
considerate ca fiind deductibile şi se poate observa cu uşurinŃă că, din totalul de … lei sau regăsit doar două sume ca făcând parte din total şi fiind nedeductibile respectiv:
suma de … lei reprezentând impozit pe venit şi suma de … lei (… lei … + … lei …)
conform facturii nr….din …2009 emisă de Z.
În ceea ce priveşte suma de … lei, contestatorul susŃine că d-na contabil D a
omis să o înregistreze în Registrul Jurnal de încasări şi plăŃi, această sumă nefăcând
parte din totalul de … lei, dar pe care contabila a scăzut-o în mod greşit din acest total
ca fiind nedeductibilă, defavorizând cabinetul de avocatură şi nicidecum bugetul statului.
În concluzie, contestatorul susŃine că dacă suma de … lei a fost omisă a fi
înregistrată în Registrul Jurnal de încasări şi plăŃi, aceasta nu trebuia scăzută din totalul
de … lei ca sumă nedeductibilă.
Contestatorul mai susŃine faptul că organul de inspecŃie fiscală care a efectuat
controlul la dl. X se află sub incidenŃa art.39 lit.c) şi art.40 alin.(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
întrucât soŃia sa în anul … a efectuat un control la D.G.F.P. … în calitate de … „ocazie
cu care a constatat nereguli şi a stabilit răspundere d-nei inspector L”.
Având în vedere cele mai sus prezentate cât şi probele concrete anexate la
dosarul contestaŃiei, contestatoarea solicită anularea tuturor sumelor de plată şi a
penalităŃilor aferente, constatate de organul de inspecŃie fiscală şi consemnate în
Raportul de inspecŃie fiscală nr…./….2010.

II. Prin Raportul de inspecŃie fiscală nr…./…2010 care a stat la baza
emiterii Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia
fiscală nr…./…2010, Decizei de impunere privind impozitul pe venit anual stabilit
suplimentar de plată de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi
independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr…./…2010, pentru anul
2008 şi Deciziei de impunere privind impozitul pe venit anual stabilit suplimentar de plată
de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente în
mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr.4…/…2010, pentru anul 2009, organul
de inspecŃie fiscală a constatat următoarele:

1. În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată
Perioada supusă controlului .2007 - .2010.
Din verificarea modului de respectare a prevederilor referitoarea la exercitarea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, organul de inspecŃie fiscală nu a
admis la deducere suma de … lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă
aferentă achiziŃiilor de combustibil şi achiziŃiilor de vehicule în perioada “…2009 –
…2010”, astfel:
- … lei - taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor de combustibili;
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-

…. lei – taxa pe valoarea adăugată aferentă ratelor de leasing pentru
achiziŃionarea unui autoturism,
constatând faptul că, nu au fost respectate prevederile art.145^1 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, organul de inspecŃie fiscală a calculat majorărări de întârziere în sumă de
… lei aferente diferenŃei de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile
art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. În ceea ce priveşte impozitul pe venit
Perioada supusă controlului .2007 - .2009.
Pentru anul 2008
Organul de inspecŃie fiscală având în vedere datele prezentate în DeclaraŃia privind
veniturile realizate pe anul 2008, depusă de x la A.F.P. …, înregistrată sub nr…./…2009,
a constatat că au fost declarate următoarele date:
Venit brut
…. .lei
Cheltuieli deductibile
……lei
Venit net
… lei

Organul de inspecŃie fiscală arată că din Decizia de impunere anuală pentru anul
2008 nr…./…2009 emisă de A.F.P. … a rezultat o diferenŃă de impozit pe venit de
restituit de … lei.
În urma verificării documentelor de evidenŃă contabilă şi a Registrului Jurnal de
încasări şi plăŃi, organul de inspecŃie fiscală a stabilit că nu se admite ca şi cheltuială
deductibilă suma de … lei reprezentând diferenŃa între cheltuielile efectuate drept
cotizaŃii profesionale obligatorii la Baroul Caraş-Severin, în sumă de … lei şi cheltuiala
deductibilă admisă în sumă de …lei, stabilită astfel:… lei (venit brut) x 5%= … lei.
Astfel, organul de inspecŃie fiscală a constatat că în anul 2008 au fost înregistrate
cheltuieli deductibile limitat în sumă de … lei, peste limita admisă de prevederile art.48
alin.(5) lit.n) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
Prin urmare, organul de inspecŃie fiscală a procedat la recalcularea venitului net al
cabinetului de avocatură pentru anul 2008, rezultând următoarele:
Venit brut
… .lei
Cheltuieli deductibile
… ..lei
Venit net
.. lei
La diferenŃa de venit net constatată de … lei (.. lei – … lei), organul de inspecŃie
fiscală a stabilit o diferenŃă suplimentară de împozit pe venit în sumă de … lei (… lei x
16% = 2… lei), calculată conform art.43 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, la diferenŃa de impozit pe venit constatată, organul de inspecŃie fiscală
a calculat majorări de întârziere în sumă de … lei, de la data de …2009 (… zile de la
data primirii deciziei) până la data de ….2010, în conformitate cu art.120 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Pentru anul 2009
Organul de inspecŃie fiscală având în vedere datele prezentate în DeclaraŃia
specială privind veniturile realizate pe anul 2009 depusă de cabinetul de avocatură
la A.F.P. …., înregistrată sub nr. …/…2009, a constatat că au fost declarate
următoarele date:
Venit brut:

… .. lei;

Cheltuieli deductibile:

… lei;
.. lei.

Venit net

Organul de inspecŃie fiscală arată că din Decizia de impunere anuală pentru anul
2009 emisă de către AdministraŃia FinanŃelor Publice , nr. /2010, a rezultat o diferenŃă
de impozit pe venit de restituit de … lei.
În urma verificării documentelor de evidenŃă contabilă şi a Registrului Jurnal de
încasari şi plăŃi, pentru anul 2009, organul de inspecŃie fiscală a stabilit că nu se admite
ca şi cheltuială deductibilă suma totală de … lei, după cum urmează :
Suma de …. lei reprezentând cheltuieli privind impozitul pe venit a fost
considerată nedeductibilă fiscal la calcul impozitului pe venit, pe anul 2009, având în
vedere prevederile art.48 alin.(7) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Suma de … lei reprezentând cheltuieli privind combustibilul a fost considerată
nedeductibilă fiscal la calcul impozitului pe venit, pe anul 2009, având în vedere
prevederile art.48 alin.(7) lit. 1^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Suma de … lei reprezentând diferenŃa între cheltuielile efectuate drept cotizaŃii
profesionale obligatorii la Baroul Caraş-Severin în sumă de … lei şi cheltuiala
deductibilă admisă de … lei, a fost considerată nedeductibilă fiscal la calcul impozitului
pe venit, pe anul 2009, având în vedere prevederile art.48 alin.(5) lit. n) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Suma de … lei reprezentând diferenŃa dintre valoarea de intrare a mijloacelor fixe
(… lei) şi amortizarea calculată (… lei), a fost considerată nedeductibilă fiscal la calculul
impozitului pe venit, pe anul 2009, având în vedere prevederile art.48 alin.(5) lit. i) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile pct.38 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
łinând cont de cele mai sus prezentate, organul de inspecŃie fiscală a procedat la
recalcularea venitului net al cabinetului de avocatură, pe anul 2009 rezultând
următoarele:
Venit brut:
… .lei;
Cheltuieli deductibile:

…lei;

Venit net

.. lei.

Pentru diferenŃa de venit net constatată pentru anul 2009 în sumă de … lei
www.anaf.ro
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(… lei – … lei), organul de inspecŃie fiscală a stabilit un impozit pe venit suplimentar în
sumă de … lei, calculat conform prevederilor art.43 alin.(1) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, la diferenŃa de impozit pe venit constatată, organul de inspecŃie fiscală
a calculat majorări de întârziere în sumă de … lei, de la data de ….2010 (… zile dela
data primirii deciziei) până la data de …2010, în conformitate cu art.120 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivele
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele
normative în vigoare pentru perioada verificată, se reŃin următoarele:
1. Referitor la argumentul contestatorului privind procedura de control, respectiv
faptul că organul de inspecŃie fiscală nu i-a acordat dreptul legal la o discuŃie finală cu
contribuabilul aşa cum este prevăzut la art.9 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se reŃine că,
procedura de control nu se află în competenŃa materială de soluŃionare a contestaŃiilor
ci a organelor de inspecŃie fiscală.
Nu se află în competenŃa de soluŃionare a contestaŃiilor nici susŃinerea
contestatorului referitoare la faptul că organul de inspecŃie fiscală care a efectuat
controlul se află sub incidenŃa art.39 lit.c) şi art.40 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Taxa pe valoarea adăugată
2. Referitor la suma de … lei reprezentând diferenŃă de taxa pe valoarea
adăugată stabilită suplimentar de plată şi suma de … lei reprezentând majorări de
întârziere aferente diferenŃei de taxă pe valoare adăugată, individualizate prin Decizia de
impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală
nr…./…2010,
cauza supusă soluŃionării este dacă D.G.F.P Caraş-Severin prin Serviciul
SoluŃionare ContestaŃii se poate investi cu soluŃionarea pe fond a cauzei, în
condiŃiile în care din constatările organului de inspecŃie fiscală consemnate în
Raportul de inspecŃie fiscală nr. …/….2010, nu rezultă situaŃia de fapt precum şi
documentele avute în vedere la stabilirea acestor obligaŃii suplimentare.
În fapt, organul de inspecŃie fiscală în baza constatărilor din Raportul de inspecŃie
fiscală nr…./…2010 a emis Decizia de impunere privind obligaŃiile suplimentare de plată
stabilite de organele de inspecŃie fiscală nr…./…2010, stabilind în sarcina
contestatorului diferenŃa de taxa pe valoarea adăugată în sumă de … lei şi majorări de
întârziere aferente diferenŃei de taxă pe valoare adăugată în sumă de … lei.
Perioada supusă verificării în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată este:
…2008 -….2010.
Organul de inspecŃie fiscală nu a acordat contestatorului drept de deducere
pentru suma totală de … lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă
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aferentă achiziŃiilor de combustibil şi achiziŃiilor de vehicule în perioada “…2009 –
…2010”, respectiv:
- … ..lei - taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor de combustibili;
- … lei - taxa pe valoarea adăugată aferentă ratelor de leasing pentru
achiziŃionarea unui autoturism,
motivat de faptul că, acesta nu a respectat prevederile art.145^1 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, organul de inspecŃie fiscală a calculat majorări de întârziere în sumă de
… lei aferente diferenŃei de taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată, în
conformitate cu prevederile art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin contestaŃia formulată contestatorul susŃine că autoturismul nu a fost
achiziŃionat, el neavând drept de propietate asupra acestuia ci doar drept de utilizare
conform contractului de leasing.
Totodată, susŃine că pentru profesia de avocat mijlocul de transport este nu doar
necesar ci chiar obligatoriu, iar autoturismul unui avocat este utilizat pentru transportul
de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităŃii.
În drept, potrivit prevederilor art.128 alin.(1) şi art.129 alin.(1), (3) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare care
stipulează:
“ART. 128
(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi
un proprietar.
ART. 129
(1) Se consideră prestare de servicii orice operaŃiune care nu constituie livrare de
bunuri, aşa cum este definită la art. 128.
[…]
(3) Prestările de servicii cuprind operaŃiuni cum sunt:
a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinŃei bunurilor în cadrul unui contract de
leasing;”
Referitor la regimul TVA aferent operaŃiunilor de leasing prevederile pct.7. (2) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin
H.G. nr.44/2004, stipulează:
“Transmiterea folosinŃei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată
prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârşitul perioadei
de leasing, dacă locatorul/finanŃatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de
proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaŃiunea reprezintă o livrare de
bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi sfârşitul perioadei de
leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte
de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, situaŃie în care
valoarea de transfer va cuprinde şi suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenŃă,
inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odată cu rata de leasing. Dacă opŃiunea de
cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni
consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul
este pus la dispoziŃia locatarului/utilizatorului, se consideră că nu a mai avut loc o
operaŃiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziŃia
locatarului/utilizatorului […]
9
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Potrivit prevederilor art.145^1 intitulat “Limitări speciale ale dreptului de deducere”
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
introdus de pct. 10 al art. 32, Cap. V din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (aplicabil începând
cu 1 mai 2009), se stipulează:
“(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul
rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi
care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, nu se
deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor acestor vehicule şi nici taxa
aferentă achiziŃiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi
caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinŃa persoanei impozabile, cu excepŃia
vehiculelor care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenŃie, reparaŃii, pază şi protecŃie, curierat,
transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităŃii, precum şi vehiculele
special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenŃi
de vânzări şi de agenŃi de recrutare a forŃei de muncă;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru
activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea
către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinŃei în cadrul
unui contract de leasing financiar sau operaŃional;
d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.
(2) Prin achiziŃie de vehicule, în sensul alin. (1), se înŃelege cumpărarea unui vehicul
din România, importul sau achiziŃia intracomunitară a vehiculului”.
coroborat cu prevederile pct.45^1 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care stipulează:
“(1) În aplicarea art. 145^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai
jos au următoarele semnificaŃii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparaŃii şi/sau intervenŃie reprezintă vehiculele
care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul
specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele utilizate pentru deplasarea în
acŃiuni de intervenŃie;
b) vehiculele utilizate exclusiv pentru pază şi protecŃie sunt vehiculele utilizate în
vederea asigurării siguranŃei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acŃiuni
ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenŃa materială a acestora, precum şi
protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaŃa, integritatea
fizică sau sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecŃia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la
primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;
d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezintă vehiculele rutiere
special amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio-video sau
transmisii complexe video, audio şi/sau date prin unde hertziene sau medii optice,
capabile să efectueze producŃii de televiziune sau radio înregistrate sau transmise în
direct sau să transmită la distanŃă prin tehnologii de radiofrecvenŃă (radiorelee,
transmisii prin satelit) sau prin fibră optică semnalul unei producŃii de televiziune sau de
radio către alte care de reportaj sau către un telecentru sau un sediu central de
radiodifuziune;
e) vehiculele destinate exclusiv utilizării de agenŃi de vânzări reprezintă vehiculele
utilizate în cadrul activităŃii unei persoane impozabile de către angajaŃii acesteia care se
ocupă în principal cu prospectarea pieŃei, desfăşurarea activităŃii de merchandising,
10
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negocierea condiŃiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii
postvânzare şi monitorizarea clienŃilor. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un
vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări. În această categorie se cuprind şi vehiculele
de test-drive utilizate de dealerii auto;
f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de
desfăşurare a activităŃii reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul
angajaŃilor în scopul desfăşurării activităŃii economice la şi de la reşedinŃa acestora/locul
convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la şi de la sediul angajatorului la
locul în care se desfăşoară efectiv activitatea sau la şi de la reşedinŃa angajaŃilor/locul
convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităŃii, atunci când există dificultăŃi
evidente de a găsi alte mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi
angajaŃi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport;
g) vehiculele utilizate exclusiv de agenŃi de recrutare a forŃei de muncă sunt vehiculele
utilizate în cadrul activităŃii agenŃiilor de plasare a forŃei de muncă de către personalul
care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea forŃei de muncă. Se limitează
deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a forŃei
de muncă[…]”.
Se reŃine că, potrivit art.145^1 intitulat “Limitări speciale ale dreptului de
deducere” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, nu se mai permite, în anumite condiŃii, deducerea taxei pe valoarea adăugată
aferentă achiziŃiilor cu o greutate sub 3,5 tone destinate exclusiv transportului de
persoane, inclusiv pentru combustibilul necesar funcŃionării vehiculelor aflate în
proprietatea sau folosinŃa persoanelor impozabile. Această măsură prevede şi o serie de
excepŃii ce vizează în principal vehiculele utilizate exclusiv în scopul desfăşurării
activităŃii economice, precum şi combustibilul aferent utilizării acestora.
Din Circulara nr.341061/15.05.2009 emisă de Ministerul FinanŃelor Publice
ANAF, în vederea aplicării unitare a prevederilor O.U.G. nr.34/2009 cu privire la
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, la lit.
A pct. I “ExcepŃii”, se reŃin următoarele precizări:
“La alin.(1) al art.145^1 sunt prevăzute o serie de excepŃii pentru care limitările speciale
ale dreptului de deducere nu se aplică, pentru acestea aplicându-se regulile generale de
deducere. În categoria vehiculelor exceptate de la noile reguli se înscriu:vehiculele
utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării, vehiculele utilizate pentru
prestarea de servicii cu plată, vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plată, inclusiv pentru activitatea de taxi, vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenŃie,
reparaŃii, pază şi protecŃie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare
a activităŃii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de
reportaj, vehiculele utilizate de agenŃi de vânzări şi de agenŃi de recrutare a forŃei de
muncă.
Categoria de excepŃii prevăzută la art.1451 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal prezintă
un grad de dificultate mai ridicat în ce priveşte încadrarea motiv pentru care au fost
elaborate norme de aplicare, respectiv pct.451 din H.G. nr.44/2004.
De subliniat faptul că deşi aceste vehicule sunt, aşa cum am menŃionat mai sus,
numai cele destinate exclusiv transportului de persoane, dacă ele sunt utilizate exclusiv
pentru: intervenŃie, reparaŃii, pază şi protecŃie, curierat, transport de personal la şi de la
locul de de desfăşurare a activităŃii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi
utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenŃi de vânzări şi de agenŃi de
recrutare a forŃei de muncă, vor fi exceptate de la limitarea deducerii TVA stabilită de
art. 1451 […]
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Utilizarea exclusivă a vehiculului pe activităŃile exceptate de lege rezultă din:
obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada faptului că persoana impozabilă
are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepŃii, foile de parcurs din
care să rezulte că numai personalul calificat în aceste scopuri utilizează vehiculele în
cauză, precum şi orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate.
Având în vedere prevederea expresă a legii care nu permite deducerea TVA
decât în cazul în care se poate dovedi utilizarea exclusivă pe categoriile exceptate,
rezultă că acele vehicule care sunt parŃial utilizate pentru activităŃile exceptate şi parŃial
pentru activităŃi care nu se regăsesc pe excepŃiile stipulate de lege, nu vor beneficia de
deducerea TVA potrivit art.1451din Codul fiscal”.
De asemenea, din Circulara nr.341061/15.05.2009 emisă de Ministerul FinanŃelor
Publice ANAF, în vederea aplicării unitare a prevederilor O.U.G. nr.34/2009 cu privire la
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, se
reŃine la lit. A pct. I “Utilizarea vehiculelor în cadrul contractelor de leasing din
perspectiva utilizatorului”, următoarele precizări:
“…din coroborarea prevederilor legale sus menŃionate cu reglementările introduse prin
art.32 punctul 10 din O.U.G.34/2009, rezultă cu claritate faptul că prevederile privind
eliminarea dreptului de deducerea a TVA nu vor fi aplicabile pentru ratele de leasing
plătite de utilizatori societăŃilor de leasing pe perioada derulării contractelor de leasing,
întrucât acestea reprezintă din punct de vedere al TVA prestări de servicii în sensul
art.129 alin.(3) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, dar se vor aplica pentru valoarea la care se face transferul
dreptului de propietate la sfârşitul contractului de leasing, aceasta fiind considerată o
livrare de bunuri.
Subliniem faptul că potrivit pct.7 alin.(2) din normele de aplicare a Codului fiscal,
se consideră a fi sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate
opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai
devreme de 12 luni. În acest context atragem atenŃia că dacă opŃiunea de cumpărare a
bunului de către locatarul/utilizatorul se exercită înainte de derularea a 12 luni
consecutive de la data începerii contractului de leasing, se consideră că nu a mai avut
loc o operaŃiune de leasing ci o livrare de bunuri de la data de la care bunul este pus la
dispoziŃia locatarului/utilizatorului, situaŃie în care prevederile privind eliminarea dreptului
de deducere se aplică la întreaga valoare de achiziŃie a vehiculului, în limitele şi în
condiŃiile prevăzute de lege.
Dacă opŃiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită după
derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, dar înainte
de sfârşitul perioadei de leasing, se consideră că are loc o livrare de bunuri la valoarea
la care se face transferul, valoare ce include şi ratele care au ajuns la scadenŃă”.
Asfel, din aceiaşi circulară se reŃine că: “Din punct de vedere al TVA: - la
cumpărarea vehiculelor nu se exercită dreptul de deducere ( cu excepŃia vehiculelor pe
perioada derulării contractelor de leasing);
- în ceea ce priveşte activitatea de exploatare: nu se deduce TVA pentru
combustibilii necesari funcŃionării vehiculelor aflate în posesia sau în folosinŃa persoanei
impozabile, cu excepŃiile prevăzute de lege.”
Pentru cauza în speŃă se reŃine că organul de inspecŃie fiscală a constatat că dl.
x, nu poate beneficia de deducerea taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor de
combustibil în sumă de … lei şi taxa pe valoarea adăugată aferentă ratelor de leasing în
sumă de … lei pentru achiziŃionarea unui autoturism, fără a preciza însă care sunt
motivele de fapt şi documentele avute în vedere care au condus la aceste constatări.
Astfel, în Raportul de inspecŃie fiscală nr…./…2010, organul de inspecŃie fiscală
consemnează că, contestatorul nu poate beneficia de deducerea taxei pe valoarea
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adăugată aferentă ratelor de leasing pentru achiziŃionarea unui autoturism, în sumă de
…. lei, fără a face nici o referire cu privire la existenŃa şi analizarea acestui contract de
leasing, necunoscându-se astfel dacă pe perioada analizată contestatorul are drept de
folosinŃă a bunului sau i s-a transferat dreptul de propietate.
Pe de altă parte contestatorul deşi susŃine că “autoturismul (…) nu a fost
achiziŃionat eu neavând drept de propietate asupra acestuia ci doar dreptul de utilizare
conform contractului de leasing încheiat cu firma .. în anul 2008 şi nu în intervalul
…2009-….2010”, nu aduce în lămurirea cauzei, nici un document.
Prin urmare, având în vedere prevederile legale anterior precizate referitoare la
regimul taxei pe valoarea adăugată aferent operaŃiunilor de leasing, precum şi cele
reŃinute mai sus, organul de soluŃionare a contestaŃiilor se află în imposibilitatea de a se
pronunŃa asupra taxei pe valoarea adăugată aferentă ratelor de leasing în sumă de …
lei.
În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor de combustibil
în sumă de … lei pentru care organul de inspecŃie nu a acordat drept de deducere, din
raportul de inspecŃie fiscală nu rezultă dacă a analizat şi categoriile de excepŃii stipulate
la art.145^1 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu punctul 45^1 din H.G. nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
în condiŃiile în care în cuprinsul raportului de inspecŃie fiscală la invocarea art. 145^1
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, organul de inspecŃie fiscală omite să invoce şi categoriile de excepŃii
prevăzute la acest articol.
Prin urmare având în vedere prevederile legale referitoare la limitările speciale
ale dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru combustibil, precum şi
cele reŃinute mai sus, organul de soluŃionare a contestaŃiilor se află în imposibilitatea de
a se pronunŃa asupra taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor de combustibil în
sumă de … lei.
Mai mult, se reŃine că în Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale
suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală nr…./…2010, care a fost emisă în baza
constatărilor din Raportul de inspecŃie fiscală nr…./…2010, atât pentru diferenŃa de taxă
pe valoarea adăgată aferentă ratelor de leasing pentru achiziŃionarea unui autoturism
cât şi pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor de combustibil, organul de
inspecŃie fiscală s-a rezumat a înscrie la punctul 3.1.1. “Motivul de fapt”, următoarele:
“TVA deductibilă aferentă achiziŃiilor de combustibil şi achiziŃiilor de vehicule în perioada
…2009-…2010”.
În consecinŃă, având în vedere cele reŃinute, organul de soluŃionare nu se poate
pronunŃa pe fondul cauzei în speŃă, întrucât din documentele aflate la dosarul cauzei nu
se poate stabili situaŃia de fapt, motiv pentru care se va face aplicarea prevederilor
art.216 alin.(3): “Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ
atacat, situaŃie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va
avea în vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare”, astfel că, se va desfiinŃa
Decizia de impunere nr…./….2010, emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală
nr…./….2010, pentru suma totală de … lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată
stabilită suplimentar de plată şi suma de … lei reprezentând majorări de întârziere
aferente, urmând ca organele de inspecŃie fiscală prin altă echipă de inspecŃie să
efectueze o nouă verificare asupra aceloraşi documente, pentru aceeaşi perioadă şi
pentru acelaşi tip de taxă, iar în funcŃie de cele constatate să emită o nouă decizie de
impunere.
13
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În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere şi prevederile
pct.12.7 şi 12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, care precizează:
“ 12.7. Decizia de desfiinŃare va fi pusă în executare in termen de 30 de zile de la data
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioadă şi acelasi obiect al contestaŃiei
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de
soluŃionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din
actul desfiinŃat, acesta putând fi contestat potrivit legii.”
La reverificare, organele de inspecŃie fiscală vor avea în vedere examinarea
tuturor stărilor de fapt şi raporturilor juridice care sunt relevante pentru impunere,
prevederile legale aplicabile speŃei pentru perioada verificată, argumentele
contestatorului precum şi toate documentele care au legătură cu speŃa în cauză.
Impozitul pe venit
Perioada supusă verificării în ceea ce priveşte impozitul pe venitul din activităŃi
independente este: ….2007 - …2009.
3. Referitor la suma de… lei reprezentând diferenŃa de impozit pe venit net anual
stabilită suplimentar şi suma de … lei reprezentând accesorii de plată aferente
individualizate prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de
plată de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente
în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr…./…2010, pentru anul 2008,
cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice
… prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii se poate pronunŃa asupra impozitului pe
venit stabilit suplimentar de plată pentru anul 2008 precum şi a accesoriilor
aferente, în condiŃiile în care organul de inspecŃie fiscală nu precizează în
structură cheltuielile pe care le-a considerat ca fiind deductibile limitat conform
prevederilor art.48 alin. (5) lit. n) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, cuantumul acestora pe fiecare categorie de
cheltuieli şi motivele care au condus la măsura luată.
În fapt, organul de inspecŃie fiscală a constatat faptul că în anul 2008,
contestatorul a înregistrat cheltuieli deductibile limitat în sumă de … lei, peste limita
admisă de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv art.48 alin.(5) lit.n), motiv pentru care au procedat la stabilirea
diferenŃei de impozit pe venit net în sumă de … lei, la care au calculat majorări de
întârziere în sumă de … lei, conform art.120 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În drept, potrivit prevederilor art. 6 din O.G.nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stipulează:
“Organul fiscal este îndreptăŃit să aprecieze, în limitele atribuŃiilor şi
competenŃelor ce îi revin, relevanŃa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluŃia admisă de
www.anaf.ro
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lege, întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în
cauză.”
De asemenea potrivit prevederilor art. 105 alin.(1) din O.G.nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
precizează:
„ART. 105
Reguli privind inspecŃia fiscală
(1) InspecŃia fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile
juridice care sunt relevante pentru impunere. […]”
Iar potrivit art. 109 „Raportul privind rezultatul inspecŃiei fiscale” din acelaşi act
normativ:
“ART. 109
Raportul privind rezultatul inspecŃiei fiscale
(1) Rezultatul inspecŃiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor
prezenta constatările inspecŃiei din punct de vedere faptic şi legal.
(2) La finalizarea inspecŃiei fiscale, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de
impunere care va cuprinde şi diferenŃe în plus sau în minus, după caz, faŃă de creanŃa
fiscală existentă la momentul începerii inspecŃiei fiscale. În cazul în care baza de
impunere nu se modifică, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea
bazei de impunere.
(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 7 zile de la data finalizării
raportului de inspecŃie fiscală*).”
FaŃă de prevederile legale incidente speŃei şi din analiza raportului de inspecŃie
fiscală nu rezultă situaŃia de fapt ce a condus la stabilirea impozitului pe venit
suplimentar de plată în sarcina contestatorului, pentru anul 2008.
Pentru cauza în speŃă, organul de inspecŃie fiscală nu a precizat ce reprezintă în
fapt “cheltuielile efectuate drept cotizaŃii profesionale obligatorii” pe care le-au considerat
ca fiind deductibile limitat, pentru care au aplicat prevederile art. 48 alin. (5) lit. n) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv din constatările organului de inspecŃie fiscală nu rezultă dacă acestea
reprezintă taxe lunare plătite către Barou, contribuŃii la formarea bugetului U.N.B.R., ori
contribuŃie la formarea bugetului sistemului de asigurări al avocaŃilor şi nici cuantumul lor
pe fiecare categorie de cheltuieli.
Astfel, în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe venit suplimentar de plată,
pentru anul 2008, constatările organelor de inspecŃie fiscală se limitează la faptul că:”nu
se admite ca şi cheltuială deductibilă suma de … lei reprezentând diferenŃa dintre
cheltuielile efectuate drept cotizaŃii profesionale obligatorii la Baroul …., în sumă de …
lei şi cheltuiala deductibilă admisă de … lei”
Contestatorul susŃine că suma de …. lei stabilită de organul de inspecŃie fiscală
reprezentând cotizaŃii profesionale reprezintă cota de participare la fondul de pensii şi nu
cotizaŃii profesionale, iar suma dedusă de cabinet pentru cotizaŃii profesionale pentru
anul 2008 este în sumă de … lei, în condiŃiile în care avea dreptul să deducă suma de
… lei.
Prin referatul cu propuneri de soluŃionare a contestaŃiei nr…./…2010, înregistratat
la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr…/…2011, organul de inspecŃie fiscală precizează
următoarele: “în diferenŃa de … lei sunt incluse atât cotizaŃiile către barou cât şi cele
15
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către U.N.A. respectiv Casa de Asigurări a AvocaŃilor, în raport facându-se referire
numai la cele către barou, nefiind stabilite sumele diferenŃiat pe fiecare organizaŃie
profesională în parte.”
Având în vedere cele prezentate mai sus rezultă că organul de inspecŃie fiscală,
pentru perioada verificată s-a limitat la a face referire la modul general cu privire la
cheltuielile pe care le-a considerat şi încadrat ca fiind deductibile limitat, potrivit art. 48
alin. (5) lit. n) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, fără a prezenta detaliat şi în structură aceste cheltuieli, cuantumul acestora şi
motivele care au condus la măsura luată, respectiv de stabilire a impozitului pe venit
suplimentar de plată pentru anul 2008. Mai mult, din Referatul cu propuneri de
soluŃionare a contestaŃiei nr…./…2010, înregistrat la D.G.F.P. …. sub nr…/…2010,
rezultă că organul de inspecŃie fiscală a inclus în categoria contribuŃiilor profesionale
obligatorii plătite la Baroul … şi contribuŃiile plătite de contestator către Casa de
Asigurări a AvocaŃilor.
Astfel, raportat la cele constatate de organul de inspecŃie fiscală prin Raportul de
inspecŃie fiscală nr…./…2010, în baza căruia a fost emisă decizia de impunere privind
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată, pentru anul 2008 şi cele susŃinute de
contestator prin contestaŃia formulată, se reŃine că organul de inspecŃie fiscală nu a
procedat la o analiză detailată a cheltuielilor pe care le-a considerat ca fiind deductibile
limitat, verificarea nefiind întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor
în cauză.
Prin urmare, organele de soluŃionare se află în imposibilitatea de a se pronunŃa
cu privire la majorarea bazei de impunere, iar pe cale de consecinŃă şi a impozitului pe
venit stabilit suplimentar de plată pentru anul 2008 precum şi a accesoriilor de plată
aferente.
Având în vedere cele mai sus reŃinute, urmează să se facă aplicarea prevederilor
art.216 alin.(3): ”Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ
atacat, situaŃie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va
avea în vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare”, astfel că, se va desfiinŃa
Decizia de impunere privind impozitul pe venit anual stabilit suplimentar de plată de
inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente în mod
individual şi/sau într-o formă de asociere nr…./…2010, pentru anul 2008, emisă în baza
Raportului de inspecŃie fiscală nr…./…2010, pentru suma de … lei reprezentând
diferenŃă impozit pe venit stabilit suplimentar de plată şi suma de … lei reprezentând
majorări de întârziere aferente diferenŃei de impozit pe venit stabilit suplimentar de
plată, urmând ca organele de inspecŃie fiscală prin altă echipă de inspecŃie să efectueze
o nouă verificare asupra aceloraşi documente, pentru aceeaşi perioadă şi pentru acelaşi
tip de impozit, iar în funcŃie de cele constatate să emită o nouă decizie de impunere.

În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere şi prevederile
pct.12.7 şi 12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, care precizează:
“ 12.7. Decizia de desfiinŃare va fi pusă în executare in termen de 30 de zile de la data
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioadă şi acelasi obiect al contestaŃiei
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
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12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de
soluŃionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din
actul desfiinŃat, acesta putând fi contestat potrivit legii.”
La reverificare, organele de inspecŃie fiscală vor proceda la reanalizarea situaŃiei
fiscale privind impozitul pe venit pe anul 2008, Ńinând cont de prevederile legale
aplicabile speŃei, argumentele contestatorului precum şi de cele reŃinute prin prezenta
decizie.
4. Referitor la suma de … lei reprezentând diferenŃa de impozit pe venit net
anual stabilită suplimentar şi suma de … lei reprezentând accesorii de plată aferente
individualizate prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de
plată de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente
în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr…./….2010, pentru anul 2009,
cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice
Caraş Severin prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii se poate pronunŃa asupra
impozitului pe venit stabilit suplimentar de plată pentru anul 2009 precum şi a
accesoriilor aferente, în condiŃiile în care organul de inspecŃie fiscală nu a realizat
o analiză completă şi detailată a situaŃiei de fapt care să conducă la o determinare
clară a bazei de impunere şi implicit a stabilirii diferenŃei de impozit pe venit şi
accesoriile aferente pe anul 2009.

În fapt, pentru anul 2009, organul de inspecŃie fiscală a constatat că nu se admite
ca şi cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe venit suma totală de … lei, după
cum urmează :
Suma de … lei reprezentând cheltuiala privind impozitul pe venit a fost
considerată nedeductibilă fiscal la calcul impozitului pe venit pe anul 2009, având în
vedere prevederile art.48 alin.(7) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Suma de … lei reprezentând cheltuieli privind combustibil a fost considerată
nedeductibilă fiscal la calcul impozitului pe venit pe anul 2009, având în vedere
prevederile art.48 alin.(7) lit. l^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Suma de … lei reprezentând diferenŃa între cheltuielile efectuate drept cotizaŃii
profesionale obligatorii la Baroul … în sumă de … lei şi cheltuiala deductibilă admisă de
… lei, a fost considerată nedeductibilă fiscal la calcul impozitului pe venit pe anul 2009,
având în vedere prevederile art.48 alin.(5) lit. n) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Suma de … lei reprezentând diferenŃa dintre valoarea de intrare amijloacelor fixe
(… lei) şi amortizarea calculată (… lei), a fost considerată nedeductibilă fiscal la calcul
impozitului pe venit pe anul 2009, având în vedere prevederile art.48 alin.(5) lit. i) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile pct.38 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Drept urmare, organul de inspecŃie fiscală a procedat la stabilirea diferenŃei de
impozit pe venit net în sumă de …lei, la care a calculat majorări de întârziere în sumă de
… lei, conform art.120 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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În drept, potrivit prevederilor art. 6 din O.G.nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stipulează:
“Organul fiscal este îndreptăŃit să aprecieze, în limitele atribuŃiilor şi
competenŃelor ce îi revin, relevanŃa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluŃia admisă de
lege, întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în
cauză.”
De asemenea potrivit prevederilor art. 105 alin.(1) din O.G.nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
precizează:
„ART. 105
Reguli privind inspecŃia fiscală
(1) InspecŃia fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile
juridice care sunt relevante pentru impunere. […]”
Iar potrivit art. 109 „Raportul privind rezultatul inspecŃiei fiscale” din acelaşi act
normativ:
“ART. 109
Raportul privind rezultatul inspecŃiei fiscale
(1) Rezultatul inspecŃiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor
prezenta constatările inspecŃiei din punct de vedere faptic şi legal.
(2) La finalizarea inspecŃiei fiscale, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de
impunere care va cuprinde şi diferenŃe în plus sau în minus, după caz, faŃă de creanŃa
fiscală existentă la momentul începerii inspecŃiei fiscale. În cazul în care baza de
impunere nu se modifică, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea
bazei de impunere.
(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 7 zile de la data finalizării
raportului de inspecŃie fiscală*).”
FaŃă de prevederile legale incidente speŃei şi din analiza raportului de inspecŃie
fiscală nu rezultă situaŃia de fapt ce a condus la stabilirea impozitului pe venit
suplimentar de plată în sarcina contestatorului, pentru anul 2009.
În ceea ce priveşte suma de … lei reprezentând cotizaŃii profesionale obligatorii la
Baroul … se reŃine că organul de inspecŃie fiscală nu a precizat ce reprezintă în fapt
“cheltuielile efectuate drept cotizaŃii profesionale obligatorii” pe care le-a considerat ca
fiind deductibile limitat, pentru care au aplicat prevederile art. 48 alin. (5) lit. n) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din
constatările organului de inspecŃie fiscală nu rezultă dacă acestea reprezintă taxe lunare
plătite către Barou, contribuŃii la formarea bugetului U.N.B.R ori contribuŃie la formarea
bugetului sistemului de asigurări al avocaŃilor şi nici cuantumul lor pe fiecare categorie
de cheltuieli.
Astfel, în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe venit suplimentar de plată,
pentru anul 2009, constatările organului de inspecŃie fiscală referitoare la cheltuielile mai
sus arătate se limitează la faptul că:”nu se admite ca şi cheltuială deductibilă suma de
… lei reprezentând diferenŃa dintre cheltuielile efectuate drept cotizaŃii profesionale
obligatorii la Baroul …, în sumă de … lei şi cheltuiala deductibilă admisă de …. lei”
Contestatoarea susŃine că “suma de … reprezintă cota plătită către CAS fond de
pensii, iar contribuŃiile profesionale evidenŃiate în anul 2009 ca şi cheltuială au fost doar
în sumă de … lei (… lei barou + … lei UAR) […] cheltuielile ce constau în contribuŃii
profesionale obligatorii către Baroul … şi U.A.R. în valoare totală de … lei nu aveau cum
să depăşească limita admisibilă în valoare de … lei”
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Prin referatul cu propuneri de soluŃionare a contestaŃiei nr…./…2010, înregistratat
la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr…./…2011, în ceea ce priveşte cheltuielile efectuate de
contestator cu cotizaŃiile profesionale obligatorii pentru anul 2009, organul de inspecŃie
fiscală precizează că are în vedere aceleaşi considerente prezentate pentru anul 2008.
łinând cont de cele prezentate mai sus, rezultă că organul de inspecŃie fiscală
pentru perioada verificată s-a limitat la a face referire la modul general cu privire la
cheltuielile pe care le-a considerat şi încadrat ca fiind deductibile limitat, potrivit art. 48
alin. (5) lit. n) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, fără a prezenta detaliat şi în structură aceste cheltuieli, cuantumul acestora şi
motivele care au condus la măsura luată, respectiv majorarea bazei de impunere privind
impozitul pe venit pe anul 2009, cu aceste cheltuieli. Mai mult, din Referatul cu propuneri
de soluŃionare a contestaŃiei nr…/…2010, înregistrat la D.G.F.P. … sub nr…/…2010,
rezultă că organul de inspecŃie fiscală a inclus şi pentru anul 2009 în categoria
contribuŃiilor profesionale obligatorii plătite la Baroul … şi contribuŃiile platite de
contestator către Casa de Asigurări a AvocaŃilor.
Astfel, raportat la cele constatate de organul de inspecŃie fiscală prin Raportul de
inspecŃie fiscală nr…./….2010, în baza căruia a fost emisă decizia de impunere privind
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată, pentru anul 2009 şi cele susŃinute de
contestator prin contestaŃia formulată, se reŃine că organul de inspecŃie fiscală nu a
procedat la o analiză detailată a cheltuielilor privind cotizaŃiile profesionale obligatorii pe
care le-au considerat ca fiind deductibile limitat, verificarea nefiind întemeiată pe
constatări complete asupra tuturor împrejurărilor în cauză.
Prin urmare, organele de soluŃionare se află în imposibilitatea de a se pronunŃa
cu privire la majorarea bazei de impunere a impozitului pe venit pe anul 2009 cu aceste
cheltuieli.
În ceea ce priveşte neacordarea deductibilităŃii cheltuielilor privind combustibilul
în sumă de … lei pentru care organul de inspecŃie nu a acordat drept de deducere din
raportul de inspecŃie fiscală nu rezultă dacă a analizat şi categoriile de excepŃii stipulate
la art.48 alin.(7) lit. l^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu punctul 39^1 din H.G. nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
în condiŃiile în care în cuprinsul raportului de inspecŃie fiscală la invocarea art.48 alin.(7)
lit. l^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, organul de inspecŃie fiscală omite să invoce şi categoriile de excepŃii
prevăzute la acest articol.
De asemenea, se reŃine că în susŃinerea cauzei contestatorul invocă prevederile
art.21 alin. (1) şi alin.(4) lit.t) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, ori prevederile legale invocate de către acesta se referă la
impozitul pe profit şi nicidecum la impozitul pe venit, contestatorul fiind plătitor de impozit
pe venit şi nu de impozit pe profit.
În atare situaŃie, rezultă că organul de inspecŃie fiscală, pentru perioada verificată
nu a procedat la o analiză temeinică a stării de fapt rezumându-se la constatarea şi
încadrarea cheltuielilor cu combustibilul ca fiind nedeductibile fiscal potrivit art. 48 alin.
(7) lit. l^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prin urmare, organele de soluŃionare se află în imposibilitatea de a se pronunŃa
cu privire la majorarea bazei de impunere a impozitului pe venit pe anul 2009 cu aceste
cheltuieli.

www.anaf.ro

19

În ceea ce priveşte celelalte capete de cerere de natura cheltuielilor considerate
nedeductibile la determinarea impozitului pe venit pe anul 2009 de către organul de
inspecŃie fiscală în sumă totală de … lei, respectiv: cheltuiala privind impozitul pe venit
în sumă de … lei şi cheltuiala reprezentând diferenŃa dintre valoarea de intrare a
mijloacelor fixe şi amortizare în sumă de … lei, se reŃine că, din cele consemnate în
raportul de inspecŃie fiscală în raport cu cele susŃinute de contestator şi din
documentele depuse de acesta la dosarul cauzei respectiv Registrul Jurnal de încasări
şi plăŃi pe anul 2009 şi DeclaraŃia 200 pe anul 2009, nu rezultă situaŃia clară care a
condus la majorarea bazei de impunere privind impozitul pe venit cu aceste cheltuieli,
respectiv dacă, în fapt, aceste cheltuieli au fost sau nu au fost luate în calcul de către
contestator la determinarea bazei de impunere, în condiŃiile în care nici din constatările
organului de inspecŃie fiscală nu reiese că a efectuat o analiză comparativă a datelor
înscrise în Registrul Jurnal de încasări şi plăŃi pe anul 2009 şi în DeclaraŃia 200 privind
veniturile realizate în anul 2009 depusă şi înregistrată la A.F.P. … sub nr…./…2010.
Având în vedere cele mai sus reŃinute, urmează să se facă aplicarea prevederilor
art.216 alin.(3): “Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ
atacat, situaŃie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va
avea în vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare”, astfel că, se va desfiinŃa
Decizia de impunere privind impozitul pe venit anual stabilit suplimentar de plată de
inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente în mod
individual şi/sau într-o formă de asociere nr…./…2010, pentru anul 2009, emisă în baza
Raportului de inspecŃie fiscală nr…./…2010, pentru suma de … lei reprezentând
diferenŃă impozit pe venit stabilit suplimentar de plată şi suma de … lei reprezentând
majorări de întârziere aferente diferenŃei de impozit pe venit stabilit suplimentar de
plată, urmând ca organele de inspecŃie fiscală prin altă echipă de inspecŃie să efectueze
o nouă verificare asupra aceloraşi documente, pentru aceeaşi perioadă şi pentru acelaşi
tip de impozit, iar în funcŃie de cele constatate să emită o nouă decizie de impunere.
În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere şi prevederile
pct.12.7 şi 12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, care precizează:
“ 12.7. Decizia de desfiinŃare va fi pusă în executare in termen de 30 de zile de la data
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioadă şi acelasi obiect al contestaŃiei
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de
soluŃionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din
actul desfiinŃat, acesta putând fi contestat potrivit legii.”
La reverificare, organele de inspecŃie fiscală vor proceda la reanalizarea situaŃiei
fiscale privind impozitul pe venit pe anul 2009, Ńinând cont de prevederile legale
aplicabile speŃei, argumentele contestatorului precum şi de cele reŃinute prin prezenta
decizie.
Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul, art.128 (1), art.129 alin. (1),
(3), art.145 ^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare; pct.7 (2) şi pct.45^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004; art. 6, art.105 alin.(1),
art.109, art.216 alin.(3) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 12.7 şi pct. 12.8 din Ordinul
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nr.519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată se:

DECIDE

1. DesfiinŃarea Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de organele de inspecŃie fiscală nr…./…2010, pentru suma de … lei
reprezentând diferenŃa de taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată şi
suma de …. lei reprezentând majorări de întârziere aferente diferenŃei de taxă pe
valoare adăugată, emisă de organul de inspecŃie fiscală în baza Raportului de inspecŃie
fiscală nr…./…2010,
urmând ca organele de inspecŃie fiscală prin altă echipă de inspecŃie, să efectueze o
nouă verificare pentru aceaşi perioadă şi pentru acelaşi tip de taxă, Ńinând cont de
prevederile legale aplicabile în speŃă, de cele precizate prin prezenta decizie şi în funcŃie
de cele constatate să emită o nouă decizie de impunere.
2. DesfiinŃarea Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit
suplimentar de plată de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi
independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr…./2010, pentru anul
2008, pentru suma de … lei reprezentând diferenŃă impozit pe venitul anual stabilit
suplimentar şi suma de … lei reprezentând obligaŃii fiscale accesorii aferente impozitului
pe venit stabilit suplimentar, emisă de organul de inspecŃie fiscală în baza Raportului de
inspecŃie fiscală nr/2010,
urmând ca organele de inspecŃie fiscală prin altă echipă de inspecŃie, să efectueze o
nouă verificare pentru aceaşi perioadă şi pentru acelaşi tip de impozit, Ńinând cont de
prevederile legale aplicabile în speŃă, de cele precizate prin prezenta decizie şi în funcŃie
de cele constatate să emită o nouă decizie de impunere.
3. DesfiinŃarea Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit
suplimentar de plată de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi
independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr../ 2010, pentru anul
2009, pentru suma de … lei reprezentând diferenŃă impozit pe venitul anual stabilit
suplimentar şi suma de … lei reprezentând obligaŃii fiscale accesorii aferente impozitului
pe venit stabilit suplimentar, emisă de organul de inspecŃie fiscală în baza Raportului de
inspecŃie fiscală nr./2010,
urmând ca organele de inspecŃie fiscală prin altă echipă de inspecŃie, să efectueze o
nouă verificare pentru aceaşi perioadă şi pentru acelaşi tip de impozit, Ńinând cont de
prevederile legale aplicabile în speŃă, de cele precizate prin prezenta decizie şi în funcŃie
de cele constatate să emită o nouă decizie de impunere.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi
atacată, conform procedurii legale, în termenul de 6 luni, la Tribunalul ...

DIRECTOR EXECUTIV,

www.anaf.ro

21

