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              DECIZIA NR.19 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
                 
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de PFA X, 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 nr.../...2008 emis� de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal�, 
care vizeaz� suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - impozit pe venit  
- ... lei - 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 
procedurã fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
     I. Prin contesta�ie, PFA X din Hunedoara, sus�ine faptul c�, în 
mod abuziv, organul de inspec�ie fiscal� nu a acordat drept de 
deducere pentru suma de … lei reprezentând cheltuieli cu înfiin�area 
persoanei fizice autorizate �i mai mult, urmare trecerii în categoria 
cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal a sumei de … lei, 
au stabilit un impozit pe venit suplimentar în sum� de … lei �i accesorii 
aferente de … lei. 

 
     II. Organul  de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de 
inspec�ie fiscal�, a constatat faptul c�, la nivelul anului 2004, 
contribuabilul a înregistrat în contabilitate cheltuieli nedeductibile fiscal 
în sum� de …, înc�lcând astfel prevederile art.49 alin.4 lit.b) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
         Ca urmare, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit un impozit pe 
venit suplimentar în sum� de … lei �i accesorii aferente în sum� de … 
lei. 
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   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestator, documentele existente 
la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele:  
         
        Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, este investit� s� se 
pronun�e asupra legalit��ii neacord�rii dreptului de deducere a 
cheltuielilor de înfiin�are de c�tre organul de inspec�ie fiscal� la 
nivelul anului 2004, în condi�iile în care cheltuielile pentru 
înfiin�area persoanei fizice autorizat� s-au realizat la luna 
decembrie 2003 �i constat�rile organului de inspec�ie fiscal� nu 
furnizeaz� informa�ii asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului.        
            
       In fapt, contestatorul înregistreaz� la nivelul anului 2004 în 
eviden�a contabil�, cheltuieli deductibile în sum� de … lei, cheltuieli 
ocazionate în luna decembrie 2003 cu înfiin�area ca persoan� fizic� 
autorizat� în vederea desf��ur�rii activit��ii de între�inere corporal� – 
cod CAEN 9304. 
       Persoana Fizic� Autorizat� X din Hunedoara, este de�in�torul 
Autoriza�iei de exercitare a activit��ii de între�inere corporal� – masaj – 
cod CAEN 9304 - Nr…/09.12.2003 eliberat� de Prim�ria municipiului 
Hunedoara, fiind înregistrat la ONRC cu F20/…/05.01.2004. 
 
       La data controlului, organul de inspec�ie fiscal� nu a acordat 
drept de deducere acestor cheltuieli, întrucât a re�inut c� acestea nu 
sunt cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul 
c�ruia au fost pl�tite.    
        
       In principiu, venitul net se determin� ca diferen�� între venitul brut 
�i cheltuielile aferente venitului, deductibile fiscal. În conformitate cu 
prevederile art.49 alin.(4) 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 cadrul activit��ilor desf��urate în scopul 
realiz�rii venitului, justificate prin documente; 
    b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în 
cursul c�ruia au fost pl�tite;…” 
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         In raport cu starea de fapt re�inut�, a documentelor de la dosar 
�i actelor normative, sunt deductibile fiscal cheltuielile aferente 
exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au fost pl�tite, îns� în 
cazul petentului, nu se poate vorbi de un an financiar, în condi�iile în 
care contribuabilul probeaz� cheltuielile efectuate în interesul direct al 
viitoarei activit��i ca fiind efectuate la nivelul lunii decembrie 2003, ele 
reprezentând cheltuieli de înfiin�are a persoanei fizice autorizate.  
 
        In cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie 
fiscal�, luând în calcul cheltuielile nedeductibile în sum� de … lei, au 
stabilit c� în anul 2004 petentul a realizat un venit brut de … lei, 
cheltuieli deductibile de … lei �i un venit net de … lei (fa�� de … lei cât 
a stabilit contestatorul). 
        Luând în considerare datele din DECIZIA DE IMPUNERE 
ANUAL� pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu 
domiciliul în România pe anul 2004 emis� la data de 15.09.2005, 
respectiv impozitul pe venitul anual global în sum� de … lei �i 
impozitul pe venit anual datorat în urma inspec�iei fiscale în sum� de 
… lei, organul de inspec�ie fiscal� procedeaz� la stabilirea unei 
diferen�e de impozit pe venit în sum� de … lei. 
        DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice române cu domiciliul în România pe anul 2004 
nr…/...2005, a fost emis� �inându-se cont de prevederile Ordinului 
ministrului finan�elor publice nr.85/2005 privind stabilirea baremului 
anual de impunere �i a deducerii personale de baz� pentru calculul 
impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 
2004, care stipuleaz�: 
    Art.1 “(1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual 
global impozabil realizat în anul fiscal 2004, în baza prevederilor 
art.95 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile aduse prin Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 138/2004, precum �i ale art.46 alin.(1) �i (4) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare pentru anul 2004, se stabile�te 
urm�torul barem anual: 
________________________________________________________________ 
  Venit anual impozabil (lei)                                       Impozitul anual (lei)  
________________________________________________________________ 
  pân� la 3.020                      18% 
  3.021 – 7.300                      544 + 23% pentru ceea ce dep��e�te  
                                                                 suma de 3.020 lei 
 7.301 – 11.700                  1.528 + 28% pentru ceea ce dep��e�te 
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                                                                 suma de 7.300 lei 
11.701 – 16.350                 2.760 + 34% pentru ceea ce dep��e�te 
                                                                 suma de 11.700 lei 
    peste 16.350                 4.341 + 40% pentru ceea ce dep��e�te 
                                                                suma de 16.350 lei 
 
        Astfel, s-a procedat la stabilirea venitului anual global �i a 
impozitului pe venitul anual global, rezultând o diferen�� ce trebuia 
restituit� contribuabilului în cuantum de … lei, înscris� la rândul 21 
lit.b) “Diferen�e de impozit anual de regularizat stabilit� în minus” din 
Decizia de impunere pe anul 2004.  
       Din cele prezentate mai sus, organele de solu�ionare re�in faptul 
c�, prin prisma actului de inspec�ie fiscal�, nu se poate stabili modul în 
care, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit în urma inspec�iei fiscale 
impozitul pe venit în sum� de … lei fa�� de … lei înscris în Decizia de 
impunere pe anul 2004, rezultând diferen�a suplimentar� de impozit pe 
venit în sum� de … lei �i în condi�iile în care nu se face nicio referire la 
diferen�a de … lei ce trebuia restituit� contribuabilului.             
 
       Prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz�: 
  Art.6 “Exercitarea dreptului de apreciere 
    Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele 
atribu�iilor �i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt 
fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe 
constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în 
cauz�.” 
      Art.7 “Rolul activ 
         […] (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din 
oficiu, starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va 
identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz.[…] ” 
               
      Mai mult, prin referatul cu propuneri de solu�ionare, organul de 
inspec�ie fiscal� a avut posibilitatea s� se pronun�e asupra sus�inerilor 
petentului “la … lei cheltuieli nedeductibile, aferent un impozit pe venit 
în sum� de … lei �i accesorii de … lei”, dar s-a rezumat la constatarea 
re�inut� �i prin actul de inspec�ie fiscal� contestat .  
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      In aceste condi�ii, fa�� de cele re�inute în cuprinsul deciziei,  
coroborate cu textele de lege invocate �i având în vedere prevederile 
art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la 31 iulie 2007: “Solu�ii asupra 
contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare” urmeaz� a  se desfiin�a 
actul administrativ atacat. 
 

               Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedura 
fiscal�, se  
 
                                                          DECIDE: 

 
Desfiin�area Deciziei de impunere nr…/...2008, urmând s� se încheie 
un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare. 
 
            


