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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
JUDETUL COVASNA 
 
 
 
 

DECIZIA nr. /2007 
privind solutionarea contestatiei formulata de X, cu 
domiciliul in or. Covasna, str.-, nr.-, bl.-, sc.-, ap., jud. 
Covasna, inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2007. 

 
 

Directia Generala a Finantelor Publice Covasna a fost sesizata de 
Administratia Finantelor Publice Covasna, prin adresa nr.-/2007, inregistrata 
la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2007, asupra contestatiei formulate de X, 
inregistrata la organul fiscal teritorial sub nr.-/2007. 

Obiectul contestatiei il constituie Raportul de inspectie fiscala nr.-
/2007, prin care i s-a stabilit contribuabilului un impozit pe venit pe perioada 
verificata 2003-2006 cu accesorii in suma totala de ?? lei. 

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 
alin. (1) si alin. (3), art. 176, art. 177 alin. (1) si art. 179 alin. (1) lit. a) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. 
Covasna este investita, prin Compartimentul de solutionare a contestatiilor, 
sa solutioneze pe fond contestatia. 

 
I. Contestatoarea prin contestatia formulate solicita sa se constate 

faptul ca Raportul de inspectie fiscala nr.-/2007 este partial nelegal, si pe 
cale de consecinta sa se dispuna desfiintarea acestuia cu privire la 
constatarile de la capitolul VI prin care gresit s-a stabilit in sarcina sa suma 
de ?? lei reprezentand ramasita din anul 2004 pana la inchiderea Rapeortului 
fiscal. 

In sustinerea contestatiei cu privire la verificarea venitului impozabil 
pe perioada 2004-2007, se arata ca, gresit s-a constatat faptul ca mai este de 
plata pe aceasta perioada suma de ?? lei , intrucat aceasta suma in sinteza nu 
rezulta in concret pe perioada verificata de unde provine, daca reprezinta 
restante de la plata impozitelor pe acesti ani, sau reprezinta majorari de 
intarziere. 

Totodata in ceea ce priveste decizia de impunere privind obligatiile 
suplimentare stabilite de inspectia fiscala se arata ca prin acest act 
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administrativ fiscal s-a stabilit doar baza de impunere aferent careia urmeaza 
sa se stabileasca impozitul pe anii 2004-2006, contestatoarea isi rezerva 
dreptul de a contesta in conformitate cu dispozitiile art. 177 pct. 1 din Cod 
procedura fiscala deoarece in temeiul prevederilor art. 175 pct. 3 din Cod 
procedura fiscala, potrivit careia decizia de impunere poate fi contestata 
numai daca cuprinde atat baza de impunere cat si taxa si contributia. 

 
II. Inspectorii din cadrul Administratia Finantelor Publice Covasna in 

in baza avizului de inspectie fiscala , inregistrat la A.F.P. Covasna sub nr.-
/2007 au trecut la controlul activitatii persoanei fizice autorizate X, obiectul 
controlului fiind verificarea venitului impozabil pe perioada 01.01.2003-
23.03.2007. 

Potrivit capitolului VI din Raportul de inspectie fiscala nr.-/2007 
intocmit reiese faptul ca s-au stabilit urmatoarele: 

- venit impozabil pe 2003 in suma de ?? lei 
- venit impozabil pe 2004 in suma de ?? lei 
- venit impozabil pe 2005 in suma de ?? lei 
- venit impozabil pe 2006 in suma de ?? lei 
Totodata prin raportul de inspectie fiscala sa dispus ca pentru 

diferenta de venit impozabil stabilit se vor emite noi decizii de impunere 
inlocuind cele anterioare pentru anii 2003-2005, si ca respectiv 
contestatoarea are de achitat o ramasita din anul 2004 pana la incheierea 
raportului fiscal in suma totala de ?? lei. 

 
III. Avand in vedere actele si documentele dosarului cauzei, motivele 

invocate de contestatoare si prevederile actelor normative in vigoare, se retin 
urmatoarele : 

Capitolul VI din Raportul de inspectie fiscala nr.-/2007 emisa de 
Administratia Finantelor Publice Covasna prin care s-a constatat obligatii de 
plata in suma totala de ?? lei in sarcina contestatorului calculate pe perioada 
01.01.2003-29.03.2007, nu reflecta motivele de fapt si temeiul de drept asa 
cum sunt prevazute la art 43 coroborat cu dispozitiile art 107 din O.G. 
92/2003 privind codul de procedura fiscala. 

Totodata suma de ?? lei stabilita la cap VI din Raportul de inspectie 
fiscala nr.-/2007 in sarcina contestatorului, nu prezinta din ce se compune 
aceasta obligatie fiscala, respectiv debit si accesorii aferente (calculul 
obligatiilor fiscale accesorii, in cazul in care se stabilesc obligatii fiscale 
accesorii, se vor preciza modul de calcul, precum si data pana la care acestea 
au fost calculate). 
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Avand in vedere faptul ca prin contestatia formulata s-a atacat cap VI 
din Raportul de inspectie fiscala nr.-/2007, capitol care reprezinta sinteza 
constatarilor fiscale, constatari care ar fi trebuit sa stea la baza celor stabilite 
la cap.III privind constatarile la impozitul pe venit, se va desfiinta in 
intregime actul administrativ fiscal contestat . 

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 
179 alin. (1), lit. a), art. 180 alin. (1), art. 186 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, se, 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 Admiterea a contestatiei formulate de X, cu domiciliul in or. Covasna, 
str.-, nr.-, bl.-, sc.-, ap.-, jud. Covasna, impotriva Raportul de inspectie 
fiscala nr.-/2007 prin care s-a stabilit in sarcina contestatorului suma de ?? 
lei, act pe care il desfiinteaza in intrgime, si lasa ca masura ca noul act 
administrativ fiscal sa respecte dispozitiile cap. IV, cap. VII alin. 2 si cap. 
VIII alin. 1 din instructiunile la O.M.F.P. nr. 357/2007 privind modelul si 
continutul Raportului de inspectie fiscala incheiat la persoane fizice care 
desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de 
asociere coroborat cu dispozitiile pct. 12.8 din O.M.F.P. 519/2005 privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de 
atac si poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul 
Covasna. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


