
DECIZIA NR.................................
privind solutionarea contestatiei formulata de PFA X din municipiul   Rm.. Sarat  

judetul Buzau ,cod fiscal ....., respectiv CNP ......  , impotriva Deciziei de impunere  
nr......./.2009  emisa in baza  Raportului de inspectie  fiscala  nr....../2009  , intocmite  

de Activitatea de Inspectie Fiscala  din cadrul  D.G.F.P. Buzau , inregistrata la 
D.G.F.P. Buzau sub nr. ......./2009

 

 

 

Directorul Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau;
 

                                      Avand in vedere:
 

                      -Contestatia formulata de X din municipiul   Rm.. Sarat  judetul Buzau;
-Decizia de impunere    nr......./2009 emisa de Activitatea de Inspectie Fiscala 

din cadrul DGFP Buzau  ; 
- Raportul de inspectie  fiscala  nr. ..../.2009  ,  intocmit de organele  Activitatii 

de Inspectie Fiscala din cadrul DGFP Buzau  . 
 -Termenul legal de depunere a contestatiei ;

-Art.209  pct.1  lit  ”a”  din  OG  nr.92/2003,  privind  Codul  de  procedura  fiscala 
,actualizata  ,  prin  care  D.G.F.P.  Buzau  este  investita  sa  solutioneze  contestatia 
formulata de PFA ........... din municipiul   Rm.. Sarat  judetul Buzau;
-Procedura fiind indeplinita , se da curs contestatiei .

Organele de inspectie fiscala  ale Activitatii  de Inspectie Fiscala  din cadrul 
DGFP  Buzau,  au  efectuat  inspectia  fiscala  cu  privire  la  impozitul  pe  venit   din 
activitati  independente  pentru  perioada  15.02.2007-31.12.2007  si  respectiv  TVA 
pentru perioada 15.02.2007-31.12.2008 la persoana fizica autorizata  PFA X  Rm. 
Sarat  judetul Buzau, ocazie cu care , au stabilit obligatii fiscale suplimentare de plata 
contestate de petenta in suma de ..... lei   .
          Agentul economic a formulat contestatie in termen legal . 

Obiectul contestatiei :obligatii fiscale in suma de ..... lei reprezentand, impozit 
pevenit anual  in suma de ..... lei , majorari de intarziere aferente impozitului pe venit  
anual (.....  lei ) , tva (......lei ), majorari de intarziere aferente tva (...... lei ) .

I.Contestatoarea invoca in sustinere urmatoarele :
1.Referitor la TVA 
Baza de calcul a TVA pentru anul 2007 este de ...... lei  careia ii corespunde 

TVA colectata in suma de ....... lei la cele ..... facturi emise . Baza de calcul pentru 
TVA  deductibila  inregistrata  a  fost  de  .......  lei  caruia  ii  corespunde  o  TVA 



deductibila  in  suma  de  .......  lei  .  Sumele  au  fost  inregistrate  si  declarate  in 
deconturile de TVA . 

Pentru anul ......, baza de calcul inregistrata pentru TVA colectata a fost de ....... 
lei careia ii corespunde o TVA colectata de ..... lei ,  suma care a fost inregistrata si in 
deconturile  de  TVA  .  Pentru  TVA  deductibila  au  fost  inregistrate  in  evidenta,  
aprovizionari a caror baza a fost de ...... lei careia ii corespunde o TVA deductibila de 
...... lei , suma ce a fost inscrisa si in deconturile de TVA .  TVA colectata pe anul 
2008 este rezultatul celor ...... facturi fiscale emise . 

2.Referitor la      impozitul pe venit  
In anul 2007 , veniturile brute realizate au fost de .... lei , iar suma declarata 

prin declaratia fiscala privind veniturile  din activitati  independente este de .....  lei 
respectiv un venit in plus de .... lei . In venitul stabilit de organul de control a fost 
inclus si suma de de ...... lei reprezentand TVA colectata . 

Totodata , cheltuielile deductibile aferente anului 2007 sunt in suma de .... lei 
cu .. in plus fata de cele declarate . 

In suma de ..... lei stabilita de organul de control este inclusa si  suma de ... 
reprezentand TVA deductibila . Prin urmare , la  venitul net declarat de ..... lei , a 
rezultat o diferenta in plus in suma de .... lei careia ii corespunde un impozit in suma 
de ..... lei , iar dobanzile aferente pentru neplata acestor obligatii sunt de ..... lei . 

Este  anormal  ca  la  calculul  impozitului  pe  venit  sa  se ia  in  calcul  taxa pe 
valoarea adaugata impozitandu-se diferenta dintre TVA colectata si TVA deductibila 
cum a procedat organele de control . 
II. Organele de control au constatat  urmatoarele :

In anul 2007, organele de control ,  in urma verificarii evidentei contabile au 
retinut  un  TVA colectat  in  suma de  ......  lei  si  a  dedus  TVA in  suma de  ....  lei 
rezultand un TVA de plata in suma de ..... lei .

Diferenta  de  TVA  de  plata  suplimentar  in  suma  de  ....  lei  a  rezultat  din 
calcularea si declararea eronata a veniturilor la care se adauga majorari de intarziere 
aferente  in  suma  de  ...  lei  calculate  de  la  data  de  25.01.2008  pana  la  data  de 
13.02.2009 , cf. art. 119 alin.1 si art. 120 din OG nr.92/2003 . 

In anul fiscal 2008 , in urma verificarii evidentei contabile,  s-a retinut o TVA 
colectata in suma de ..... lei si respectiv o taxa pe valoarea adaugata deductibila in 
suma de .... lei rezultand un TVA de plata in suma de ....... lei . Diferenta de TVA de 
plata suplimentar, in suma de ....... lei a rezultat din calcularea si declararea eronata a 
veniturilor  la  care  se  adauga  majorari  de  intarziere  aferente  in  suma  de  .....  lei 
calculate de la data de 25.01.2009 la data de 13.02.2009 , conform art. 119 alin.1 si 
art.120 din OG nr.92/2003 . 

In anul 2007 , PFA X a realizat un venit brut in suma de ...... lei , cheltuieli 
totale in suma de .... lei  din care cheltuieli deductibile in suma de ........ lei rezultand 
un venit net anual impozabil in suma de ......... lei . 



Diferenta de venit anual net impozabil in suma de .... lei (..... lei -...... lei) a 
rezultat din declararea eronata a veniturilor si cheltuielilor .

-Conform  art.82  alin.3  din  OG  nr.92/2003  se  majoreaza  venitul  net  anual 
impozabil aferent anului 2007 cu suma de ....... lei careia ii revine un impozit pe venit 
anual in suma de ...... lei si dobanzi aferente impozitului pe venit anual in suma de .... 
lei calculate in baza art.119 alin. 1 si art.120 din OG nr.92/2003 .

Dispozitii legale incalcate : art.82 alin.3 din OG nr.92/2003 
III.Din analiza  documentelor existente la dosarul cauzei , a motivelor de fapt 

si de drept  invocate de  contestatoare  ,respectiv  organele de control fiscal  se retin 
urmatoarele  :

In anul 2007, conform raportului de inspectie fiscala , TVA colectata stabilita 
de organele de control este de ...... lei iar TVA dedusa este de ........ lei . 

Conform anexei nr.9 la Raportul de inspectie fiscala , TVA colectat este de ..... 
lei iar TVA deductibil este de ....... lei . La dosar nu exista documente in baza carora 
sa poata fi stabilita obligatia fiscala corecta .

Diferenta de TVA de plata suplimentar pe anul 2007este  de ..... lei la care se 
adauga majorari de intarziere in suma de ........lei . 

Organul de control justifica diferenta in raport , prin calcularea si declararea 
eronata a veniturilor fara a se putea stabili din ce se compun veniturile suplimentare . 

Conform punctului de vedere prezentat in referatul existent la dosarul cauzei 
rezulta ca baza de calcul a TVA colectata pe perioada verificata este de .....  din care 
pe anul 2007  , suma de ....... lei ,  la care corespunde o TVA colectata in suma de 
....... lei . 

Totodata baza de calcul pentru TVA deductibil pe perioada verificata a fost de 
........  lei  din  care  pe  anul  2007 ,  suma de  .......  lei   careia  ii  corespunde o  TVA 
deductibila  in suma de ...... lei . 

Pentru  anul  2008  baza  de  calcul  a  TVA  a  fost  de  ............  lei  careia  i-a 
corespuns  o  TVA  colectata  in  suma  de  ......  lei  iar  baza  de  calcul  pentru  TVA 
deductibil a fost de ..... lei la care ii corespunde TVA deductibil in suma de ...... lei .

Intrucat  din  Raportul  si  respectiv  anexele  la  raport  nu  se  poate  determina 
provenienta diferentelor de TVA de plata stabilit suplimentar , acest capitol din raport 
si respectiv din decizie se va desfiinta urmand sa se refaca controlul pentru stabilirea 
legala si cu certitudine a obligatiei de plata privind TVA . 

Referitor  la  impozitul  pe  venit  se  retine  acelasi  aspect  adica  sustinerea 
organului de control ca diferenta de impozit pe venit se datoreaza declararii eronate a 
veniturilor nu este concludenta intrucat in raport nu precizeaza sursa veniturilor .

Din referatul prezentat  la  dosarul cauzei rezulta ca stabilirea impozitului pe 
venit din activitati  independente s- a facut eronat prin includerea in venitul brut a 
TVA colectata  iar  la  calculul  cheltuielilor  deductibile  s-a  inclus  tot  eronat  TVA 
deductibil . 



In situatia in care contribuabilul este platitor de TVA ,  interpretarea organului 
de control este eronata si ca atare se impune refacerea controlului si stabilirea corecta 
a obligatiilor fiscale privind impozitul pe venit . 
Faptul ca,  in contestatia formulata  , contribuabilul admite la impozitul pe venit 
existenta unor diferente fata de sumele declarate cu implicatii si asupra majorarilor de 
intarziere , se impune refacerea controlului.
In consecinta, in baza art.209 pct.1 lit.a art.210 pct.1, respectiv a art.216 alin.3 din 
O.G. nr.92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de 
Procedura fiscala,

DECIDE :
 

Art.1. Desfiintarea Raportului de inspectie fiscala nr. ......./.2009 si respectiv , 
a Deciziei de impunere nr........2009 intocmite de Activitatea de Inspectie Fiscala din 
cadrul DGFP Buzau pe numele PFA X din municipiul   Rm.. Sarat  judetul Buzau si 
refacerea controlului urmand a se incheia un nou act administrativ fiscal   . 

 

Art.2.Biroul Solutionare contestatii , va comunica prezenta decizie PFA X din 
municipiul   Rm.. Sarat  judetul Buzau respectiv  Activitatii de Inspectie Fiscala din 
cadrul DGFP   Buzau ;
 
 
 
Director Executiv,                                              


