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DECIZIA NR. 137 emis�  de DGFP Hunedoara în anul 2009 
              
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� 
cu adresa nr..../...2009 de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra 
contesta�iei formulat� de BNP X, cu sediul în ..., str...., nr...., bl...., ap...., 
jude�ul ..., împotriva DECIZIEI 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..../...2009 �i care vizeaz� suma 
total� de ... lei reprezentând impozit pe venit net anual stabilit 
suplimentar. 
 
            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�. 
               Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 

       I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea solicit� 
anularea impozitului pe venit în sum� de ... lei, stabilit 
suplimentar prin DECIZIA DE IMPUNERE privind impozitul pe venit 
stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru personae 
fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual 
�i/sau într-o form� de asociere nr..../...2009, ar�tând 
urm�toarele: 

           Pentru anul 2008 s-a întocmit declara�ia anual� de venit în 
conformitate cu prevederile art.83 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, înregistrându-se venituri din activitatea notarial� în sum� de ... lei, 
cheltuieli deductibile în sum� de ... lei �i un venit net în suma de ... lei.  
           La baza întocmirii declara�iei anuale de venit, au stat 
înregistr�rile din Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, respectându-se 
Legea nr.571/2003, art.48, privind condi�iile pe care trebuie s� le 
îndeplineasc� o cheltuial� pentru a i se acorda deductibilitatea la 
calculul venitului net.              
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           In anul 2008 au fost realizate urm�toarele încas�ri �i pl��i, din 
care, cheltuieli deductibile luate în calcul pentru stabilirea bazei 
impozabile, astfel: 
Luna               încas�ri lei            pl��i lei            cheltuieli deductibile lei 
 
           Astfel, venitul net anual din declara�ia "200" pentru anul 2008 
este: ... lei -... lei = ... lei �i impozit pe venit datorat: ... lei x16% = ... lei.  
          In Raportul de inspec�ie fiscal� se face afirma�ia eronat� c� s-a 
acordat deductibilitate în luna 07.2008, urm�toarelor cheltuieli în sum� 
de ... lei reprezentând:  
- ... lei - impozit venit  
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�  
- ... lei - major�ri de întârziere   
           Din situa�ia încas�rilor �i a pl��ilor, respectiv a cheltuielilor 
deductibile prezentat� mai sus, diferen�a dintre pl��ile din jurnalul de 
încas�ri �i pl��i la luna 07.2008 �i cheltuielile deductibile este de: ... lei - 
... lei = ... lei.  
           Suma cheltuielilor luate în calcul pentru stabilirea venitului net în 
luna 07.2008, este cea de ... lei �i nu cea de ... lei.  
           Concluzionând, fa�� de cele prezentate mai sus, contestatoarea 
solicit� admiterea contesta�iei pentru suma de ... lei, reprezentând 
impozit pe venit aferent anului 2008, stabilit suplimentar.  
 
        II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice a municipiului ..., 
Compartimentul de inspec�ie fiscal�, au consemnat 
urm�toarele:   
            
            In anul fiscal 2008, contribuabilul Birou Notar Public X, a 
func�ionat ca �i persoan� fizic� independent� �i au fost realizate venituri 
din activitatea notarial� în sum� total� de ... lei, fiind eviden�iate cu 
ajutorul facturilor �i chitan�elor �i au fost înregistrate în totalitate în 
registru jurnal de încas�ri �i pl��i format electronic.   
            De asemenea, contribuabilul Birou Notar Public X, a înregistrat 
cheltuieli în sum� total� de ... lei, din care cheltuieli nedeductibile în 
sum� total� de ... lei, astfel:  
- nu s-a acordat deducere pentru cheltuiala în sum� total� de ... lei 
reprezentînd impozit pe venit  
- nu s-a acordat deducere pentru cheltuiala în sum� total� de ... lei, 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i major�ri de 
întârziere în sum� de ... lei.   
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             Consecinta fiscal� a celor men�ionate mai sus, const� în 
stabilirea unei diferen�e de venit net anual în sum� de total� ... lei �i a 
unui impozit pe venit suplimentar în sum� de ... lei.  
             Pentru anul fiscal 2008, contribuabilul a depus declara�ia anual� 
de venit, în baza c�reia a fost emis� decizia de impunere anual�. 
             Datele înregistrate în declara�ia anual� depus� de c�tre 
contribuabil nu corespund datelor înregistrate în eviden�a financiar-
contabil� în partid� simpl�. Fa�� de declara�ia anual� de venit s-a 
constatat o diferen�� de venit net în plus, în sum� total� de ... lei.  
            Situa�ia în urma inspec�iei fiscale, pentru anul 2008 se prezint� 
astfel:  
- venitul net anual impozabil eviden�iat în decizia de impunere anual� 
comunicat� contribuabilului ... lei   
- diferen�a de venit net anual stabilit� suplimentar în urma inspec�iei 
fiscale ... lei  
- venitul net anual impozabil recalculat de organele de inspec�ie 
fiscal� ... lei  
- impozitul pe venitul net anual impozabil stabilit prin decizia de 
impunere anual� comunicat� contribuabilului ... lei  
- impozitul pe venitul net anual impozabil stabilit în urma inspec�iei 
fiscale ... lei.  
- diferen�a de impozit pe venitul net anual stabilit în plus ... lei. 
          
         III. Având în vedere documentele existente la dosarul 
cauzei, constat�rile organului fiscal, sus�inerile petentei �i 
prevederile legale în vigoare pe perioada supus� 
impunerii, se re�in urm�toarele: 
 
            Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de inspec�ie 
fiscal� a stabilit corect faptul c� petenta datoreaz� cu titlu de 
impozit pe venit în sum� de ... lei stabilit suplimentar din activit��i 
independente pe anul 2008, în condi�iile în care nu a utilizat toate 
documentele �i informa�iile necesare pentru determinarea corect� 
a situa�iei fiscale a contribuabilului. 
 
           Contribuabilul î�i exercit� activitatea principal� – birou notarial, 
fiind autorizat în baza Ordinului Ministerului Justi�iei nr..../C din ...2007. 
 
            Petenta a depus Declara�ia privind veniturile realizate din 
activit��i independente pe anul 2008, fiind înregistrat� la Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului ... sub nr..../...2009, potrivit c�reia a 
declarat: 
- venit brut: ... lei 
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- cheltuieli deductibile: ... lei, rezultând un venit net în sum� de ... lei.  
            In baza Declara�iei privind veniturile realizate din activit��i 
independente, Administra�ia finan�elor publice a municipiului ..., la data 
de ...2009 emite DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2008 nr...., prin care 
s-a stabilit în sarcina contribuabilului, un impozit pe venit în sum� de ... 
lei, calculat la venitul declarat ca realizat de ... lei din exercitarea 
profesiei de notar public. 
             In fapt, prin contesta�ie, petenta sus�ine  c�, respectând 
condi�iile pe care trebuie s� le îndeplineasc� o cheltuial� pentru a fi  
deductibil� din punct de vedere fiscal, cheltuielile în sum� de ... lei 
ocazionate de plata unor crean�e fiscale �i obliga�ii fiscale corelative, au 
fost trecute de c�tre biroul notarial în categoria cheltuielilor 
nedeductibile din punct de vedere fiscal. 
            La data controlului, organele de inspec�ie fiscal� re�in faptul 
c�, fa�� de declara�ia anual� de venit depus� de c�tre contribuabil, s-a 
constatat o diferen�� de venit net în plus, stabilit� suplimentar ca urmare 
a trecerii în categoria cheltuielilor nedeductibile a cheltuielilor de natura 
impozitului pe venit, tax� pe valoarea ad�ugat� �i major�ri de întârziere, 
a c�ror consecin�� fiscal� a constat în stabilirea unui impozit pe venit 
suplimentar în sum� de ... lei.  
            Intrucât din cele re�inute mai sus, se constat� c� sus�inerile 
contestatarei sunt în contradic�ie cu constat�rile organului de impunere, 
s-a procedat la analiza Registrului jurnal de încas�ri �i pl��i, an 
fiscal 2008, anexat de contribuabil la dosarul cauzei, potrivit c�ruia se 
constat� c� biroul notarial are eviden�iat: 
   Total venituri realizate               ... lei 
   Total cheltuieli                           ... lei 
        - cheltuieli deductibile           ... lei 
        - cheltuieli nedeductibile         ... lei 
        - amortizare imobiliz�ri 
          corporale 2008                        ... lei 
   Venit net realizat                       ... lei   
           De asemenea, din analiza pl��ilor efectuate în anul fiscal 
2008, se re�ine faptul c�, contribuabilul a �inut cont în fiecare lun� 
de regimul cheltuielilor neductibile din punct de vedere fiscal.  
           Astfel, se re�ine c� sus�inerile organului de impunere sunt în 
contradic�ie cu informa�iile din documentele de eviden�� contabil� 
a contribuabilului, acesta neob�inând �i neutilizând toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului pentru anul 2008, respectiv nu a respectat prevederile 
Art.7 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, potrivit c�rora are obliga�ia “s� examineze, din 
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oficiu, starea de fapt”, în analiza efectuat� identificând �i având în 
vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz �i nici 
dispozi�iile art.64 �i art.65 din aceea�i ordonan��, potrivit c�rora: 
   Art.64 “Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale 
contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. In 
cazul în care exist� �i alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în 
considerare la stabilirea bazei de impunere.” 
   Art.65 “(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele 
care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate 
organului fiscal. 
   (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe 
baza de probe sau constat�ri proprii.” 
          Prin urmare, organul fiscal nu a procedat la analizarea situa�iei 
fiscale a contribuabilului, �inând cont de prevederile legale, de 
motiva�iile acestuia, neexercitându-�i rolul activ în vederea stabilirii 
corecte a obliga�iilor fiscale datorate de petent. 
          Intrucât din actele existente la dosarul cauzei a rezultat c� 
petenta a respectat regimul deductibilit��ii fiscale a cheltuielilor de 
natura crean�elor fiscale �i a obliga�iilor fiscale corelative, nefiind 
diminuat pe total volumul cheltuielilor nedeductibile, se re�in ca 
neîntemeiate constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, �i ca urmare, 
contesta�ia urmeaz� s� se admit�. 
    
          Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor  art.216 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
                                               DECIDE: 
 
          Admiterea contesta�iei formulat� de Birou Notar Public X din ... 
pentru suma total� de ... lei reprezentând impozit pe venit net anual 
stabilit suplimentar �i anularea DECIZIEI 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..../...2009. 

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


