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DECIZIA  NR. 6/2010
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de... din Gae..sti

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a  fost 
sesizata,  asupra  contestatiei  inregistrata  la  D.G.F.P.  Dambovita  sub 
numarul  ...  din  data  de  ...,  formulata  de  ...cu  domiciliul  fiscal  in Gaesti, 
strada ... nr. .., bl. ..., ap...., judetul Dambovita, avand codul de inregistrare 
fiscala RO ..., care desfasoara activitatea de "birou notarial", cod CAEN ... in 
baza Autorizatiei de libera practica nr. ..., emisa de Ministerul Justitiei.

Petentul formuleaza contestatie impotriva  Deciziilor nr.  ... 
din data de ...,  emise D.G.F.P. Dambovita  - Activitatea de Inspectie Fiscala 
Persoane Fizice, pentru suma totala contestata de ... lei,  reprezentand:
- ... lei - impozit pe venit suplimentar;
-   .. lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe venit;
- ... lei - taxa pe valoarea adaugata suplimentara;
- ... lei - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata.

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  legal,  poarta 
semnatura reprezentantului legal.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute 
de art.  205 si  209 alin.  1  pct.  a)  din O.G.  nr.  92/  2003 privind Codul  de 
procedura  fiscala  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  este  competenta  sa 
solutioneze contestatia formulata de ... din Gaesti.

I.  ... din Gaesti,  contesta Deciziile nr. ...  din data de ..., 
emise D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane Fizice, 
pentru  suma  totala  contestata  de  ... lei  reprezentand  impozit  pe  venit 
suplimentar  si  taxa  pe  valoarea  adaugata  suplimentara  cu  majorari  de 
intarziere aferente acestora. 
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Petentul  mentioneaza  ca  aceste  debite  au  fost  stabilite, 
considerandu-se drept  cheltuieli  nedeductibile,  bonurile de carburanti  auto, 
precum si bunurile procurate cu factura fiscala nr. ... din data de ... in suma 
totala de .lei,  repre..zentand drept "cheltuiala cu laptop" si cele din factura 
fiscala nr....din data de ..., in valoar..e de ... lei, reprezentand drept "cheltuiala 
cu  aparat  de  purificat  aerul  si  geluri,  aparat  de  masaj,  tensiometru", 
considerandu-se  ca  au  fost  incalcate  prevederile  din  Ordinul  nr. 
1714/14.11.2005  si  Ordinul  nr.  1040/2004.  Organul  de  control,  a  facut  o 
interpretare nereala a dispozitiilor din Ordinul nr. 1714/2005, considerand ca 
bonurile fiscale pentru carburanti, in cazul persoanelor fizice care desfasoara 
activitati independente, trebuie sa indeplineasca conditiile de la art. 1 alin. 2 
lit. d, adica sa fie sub valoarea de 100 lei, cu toate ca, potrivit dispozitiilor 
Ordinului nr. 1714/2005, bonurile de carburanti se incadreaza la art. 1 alin. 2 
lit.  a,  unde nu se precizeaza o  limitare  de valoare.  Cu privire  la  bunurile 
apreciate ca si cheltuiala nedeductibila, precizeaza ca, conform facturii fiscale 
nr.  ...  din  data  de  ...,  a  fost  achizitionat  un  aparat  de  purificat  aerul,  de 
absoluta necesitate la un birou notarial, care are valoarea de ... lei, precum si 
geluri odorizante cu care functiona si in mod normal si corect, era obiect de 
inventar  si  consumabile,  aparat  de  masaj  si  un  tensiometru,  pe  aceeasi 
factura fiscala fiind trecute si  alte  obiecte,  fiind achizitionate de la  acelasi 
furnizor, la aceeasi data, dar in contabilitate nu au fost trecute toate acestea. 
Ca urmare bunurile achizitionate in baza facturilor fiscale mentionate anterior, 
nu erau mijloace fixe si  nici  bunuri  care sa nu se incadreze pe cheltuiala 
nedeductibila, iar cu ocazia controlului, s-a considerat, ca ele sunt mijloace 
fixe si s-a sustinut de organul de control ca se aplica amortizarea, insa, din 
documentele  intocmite  de  organul  de  control,  rezulta  ca  ele  au  fost,  in 
totalitate,  considerata  cheltuiala  nedeductibila,  pentru  ca  altfel  nu  s-ar  fi 
scazut  intreaga  lor  valoare,  din  valoarea  cheltuielilor  inregistrate  in 
contabilitate.   

Avand in vedere cele mentionate petentul nu este de acord 
cu impozitul pe venit si cu taxa pe valoarea adaugata stabilite suplimentar de 
organele de inspectie fiscala si cu accesoriile aferente, solicitand admiterea 
contestatiei.

II. Prin Deciziile de impunere nr. ... din data de ...  emise 
D.G.F.P. Dambovita -  Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane Fizice,  au 
fost calculate urmatoarele:
- ... lei - impozit pe venit suplimentar;
-   ... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe venit;
- ... lei - taxa pe valoarea adaugata suplimentara;
- ... lei - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata.

A fost calculat in cadrul Biroului Notarial pentru doamna ..., 
avand codul numeric personal ..., impozit pe venit suplimentar in suma de ... 
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lei cu accesorii in suma de ... lei.
Organul  de  inspectie  fiscala  a  stabilit  taxa  pe  valoarea 

adaugata suplimentara in suma de ...lei cu majorari  de intarziere in suma 
de  ... lei,  ca  urmare  a  eliminarii bonurilor  de  carburant  auto,  precum  si 
bunurile procurate cu factura fiscala nr. ... din data de ..., in suma totala de ... 
lei,  reprezentand "cheltuiala cu laptop" si cele din factura fiscala nr. ...  din 
data de ..., in valoare de ... lei, reprezentand "cheltuiala cu aparat de purificat 
aerul si geluri, aparat de masaj, tensiometru".

Prin  referatul  privind solutionarea contestatiei  depusa de 
BNP  ... din  Gaesti,  organele  de  inspectie  fiscala  din  cadrul  D.G.F.P. 
Dambovita  -  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Persoane  Fizice,    propune 
respingerea  contestatiei.  Se  mentioneaza  ca  nu  a  fost  intocmita  sesizare 
penala. 

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele 
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatorului si in raport cu actele 
normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

I. Pentru  capatul  de  cerere  privind  taxa  pe  valoarea 
adaugata:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este 
investita sa analizeze daca suma de ... lei reprezentand taxa pe valoarea 
adaugata  stabilita suplimentar de plata cu majorari  aferente acesteia, 
este datorata bugetului general consolidat.

In  fapt,  din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei, 
rezulta ca  BNP ...  din Gaesti, avand codul fiscal RO ..., a fost verificat din 
punct  de  vedere  fiscal,  finalizandu-se  prin  Raportul  de  Inspectie  Fiscala 
incheiat la data de ... care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 
...din data de ... privind taxa pe valoarea adaugata in suma totala de ... lei si 
accesorii aferente in suma de ... lei.

Din analiza documentelor prezentate in dosarul cauzei, se 
retine ca organul de inspectie fiscala din cadrul A.I.F. Targoviste - Persoane 
fizice a stabilit taxa pe valoarea adaugata suplimentara in suma de ... lei si 
accesorii in suma de ... lei, ca urmare a eliminarii taxei pe valoarea adaugata 
aferenta bonurilor de carburanti auto, precum si taxa pe valoarea adaugata 
aferenta bunurilor procurate cu factura fiscala nr. ...din data de ..., in suma 
totala de ... lei, reprezentand drept "cheltuiala cu laptop" si cele din factura 
fiscala nr. ...din data de ..., in valoare de ... lei, reprezentand drept "cheltuiala 
cu  aparat  de  purificat  aerul  si  geluri,  aparat  de masaj,  tensiometru",  fiind 
incalcate  prevederile  art.  1  alin.  2  lit.  d)  din  ORDIN    Nr.  1714  din  14 
noiembrie  2005  privind  aplicarea  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr. 
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea 
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financiară  şi  contabilă  şi  a  normelor  metodologice  privind  întocmirea  şi 
utilizarea acestora,  cap. II,  lit.  F, pct.  43 din Ordinul nr.  1040/2004  pentru 
aprobarea  Normelor  metodologice  privind  organizarea  şi  conducerea 
evidenţei  contabile  în  partidă  simplă  de  către  persoanele  fizice  care  au 
calitatea  de  contribuabil  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  571/2003 
privind Codul fiscal si art. 1 alin. 2 din ORDIN   Nr. 293 din 22 februarie 2006 
pentru  modificarea  Ordinului  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.714/2005 
privind  aplicarea  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  831/1997 pentru 
aprobarea  modelelor  formularelor  comune  privind  activitatea  financiară  şi 
contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. 

Din referatul primit de la A.I.F. persoane fizice, se propune 
pentru  capatul  de  cerere  aferent  taxei  pe  valoarea  adaugata  respingerea 
contestatiei avand in vedere ca bonurile de carburant nu au fost identificate 
cu  denumirea  cabinetului  notarial,  numarul  autoturismului  si  codul  de 
inregistrare  fiscala,  iar  bunurile  nu  se  aflau  la  sediul  BNP  ...,  respectiv 
laptopul  si  aparatul  de purificat  aerul  cu geluri  aferente,  aparat  de masaj, 
tensiometru. Cheltuiala  cu  aceste  bunuri  a  fost  considerata  nedeductibila 
intrucat aceste bunuri nu au fost identificate la sediul biroului notarial, deci au 
fost considerate ca bunuri pentru uz personal.

Avand in vedere cele prezentate si luand in considerare si 
Referatul cu propuneri privind solutionarea contestatiei intocmit  de organele 
de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie 
Fiscala Persoane Fizice, se va respinge contestatia pentru capatul de cerere 
privind suma de ... lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata cu accesorii 
in suma de ... lei.

In  drept, cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole :

- Art. 1 alin.  2  din ORDIN   Nr. 293 din 22 februarie 2006
pentru  modificarea  Ordinului  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.714/2005 
privind  aplicarea  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  831/1997 pentru 
aprobarea  modelelor  formularelor  comune  privind  activitatea  financiară  şi 
contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, 
care prevede: "  Alineatul (2) al articolului 1 din Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.714/2005 privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.  
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea 
financiară  şi  contabilă  şi  a  normelor  metodologice  privind  întocmirea  şi  
utilizarea  acestora,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  
1.042 din 23 noiembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale vor fi  
folosite  începând  cu  data  de  1  ianuarie  2006  numai  ca  documente  de 
înregistrare a plăţilor în Registrul de casă. Fac excepţie de la această regulă,  
în  sensul  că  stau  la  baza  înregistrărilor  în  contabilitate  a  cheltuielilor,  
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următoarele documente:
a) bonul fiscal emis conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 
privind  obligaţia  agenţilor  economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat  
electronice  fiscale,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,  utilizat  pentru  
justificarea  taxei  pe  valoarea  adăugată  aferente  carburanţilor  auto 
achiziţionaţi  în  vederea  desfăşurării  activităţii,  dacă  este  ştampilat  şi  are 
înscrise  denumirea  cumpărătorului  şi  numărul  de  înmatriculare  al  
autovehiculului;"

-  Art. 48, alin. 7 lit. a) si i) din  Legea nr. 571/2003 privind 
Codul  fiscal,  care prevede:  "  Reguli  generale de stabilire  a venitului  net 
anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă 
simplă.... (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de  
contribuabil  pentru  uzul  personal  sau  al  familiei  sale; i)  cheltuielile  de 
achiziţionare  sau de  fabricare  a  bunurilor  şi  a  drepturilor  amortizabile  din 
Registrul-inventar;"

- cap. II lit. B pct. 15 si 16, lit. F pct. 43 din ORDIN   Nr. 
1040  din  8  iulie  2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind 
organizarea  şi  conducerea  evidenţei  contabile  în  partidă  simplă  de  către 
persoanele  fizice  care  au  calitatea  de  contribuabil  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, privind:
" II. Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă
B. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile
15.  Documentele care stau la  baza  înregistrărilor  în  evidenţa contabilă  în  
partidă simplă pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile  
în care furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale în vigoare.
16.  Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri  de la  
persoane  fizice  pot  fi  înregistrate  în  evidenţa  contabilă  în  partidă  simplă  
numai în cazurile  în care se face dovada intrării  în patrimoniu a bunurilor  
respective, prin întocmirea Borderoului de achiziţie (cod 14-4-13) sau a Notei  
de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1/A), după caz,  şi a plăţii  
acestora  pe  bază  de  Dispoziţie  de  plată-încasare  către  casierie  (cod  
14-4-4). .......
F. Norme privind evidenţierea cheltuielilor
43.  Condiţiile  generale  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  cheltuielile  
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a)  să  fie  efectuate  în  cadrul  activităţilor  desfăşurate  în  scopul  realizării  
venitului, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia  
au fost plătite;
c)  să respecte regulile privind amortizarea,  prevăzute  în  titlul  II din Codul 
fiscal;
Evidenţa  contabilă  în  partidă  simplă  a  cheltuielilor  se  ţine  pe  feluri  de 
cheltuieli, în funcţie de natura lor, astfel:
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a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii, cum sunt:
-  cheltuielile  cu  achiziţionarea  de  materii  prime,  materiale  consumabile,  
obiecte de inventar şi mărfuri; .................
e) în cazul  utilizării  bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi  în scop 
personal), cheltuiala deductibilă se determină, după caz, proporţional cu:
- numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere;
- numărul de metri pătraţi folosiţi în interes de afacere;
- numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri; şi
f)  alte  cheltuieli  deductibile  plafonat,  stabilite  potrivit  reglementărilor  în 
vigoare privind impozitul pe venit."

-  Art.  119, alin.  1 din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
prevede: ˝(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a  
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.˝

-  Art.  120, alin.  1 din  O.G. nr.  92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
prevede: ˝(1)  Majorările  de  întârziere  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de 
întârziere,  începând cu ziua  imediat  următoare termenului  de scadenţă şi  
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.˝

II. Pentru  capatul  de  cerere  privind  impozitul  pe  venitul 
suplimentar calculat  pentru ...:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este 
investita sa analizeze daca suma de ... lei reprezentand  impozit pe venit 
suplimentar  cu  accesorii  aferente,  calculate  pentru  ...,  avand  codul 
numeric personal ..., este datorat bugetului general consolidat.

 In  fapt,  din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei, 
rezulta ca ..., avand codul numeric personal ..., este asociat unic in cadrul 
Biroului Notarial.   

Din analiza documentelor prezentate in dosarul cauzei, se 
retine ca organul de inspectie fiscala din cadrul A.I.F. Targoviste - Persoane 
fizice  a stabilit  impozit  pe venit  suplimentar  pentru anul  fiscal  2007 suma 
de ... lei si majorari de intarziere in suma de ... lei, iar pentru anul fiscal 2008 
suma de ... lei si majorari de intarziere in suma de ... lei, reprezentand impozit 
pe venit suplimentar ca urmare a diminuarii cheltuielilor privind  bonurile de 
carburant auto, precum si bunurile procurate cu factura fiscala nr. ... din data 
de ... in suma totala de ... lei, reprezentand drept "cheltuiala cu laptop" si cele 
din factura fiscala nr. ...din data de ..., in valoare de ... lei, reprezentand drept 
"cheltuiala  cu  aparat  de  purificat  aerul  si  geluri,  aparat  de  masaj, 
tensiometru", fiind incalcate prevederile art. 1 alin. 2 lit. d) din  ORDIN   Nr. 
1714  din  14  noiembrie  2005  privind  aplicarea  prevederilor  Hotărârii 
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Guvernului  nr.  831/1997 pentru  aprobarea modelelor  formularelor  comune 
privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind 
întocmirea  şi  utilizarea  acestora, cap.  II,  lit.  F,  pct.  43  din  Ordinul  nr. 
1040/2004  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice 
care  au  calitatea  de  contribuabil  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

Din referatul primit de la A.I.F. persoane fizice, se propune 
pentru capatul de cerere aferent impozitului pe venit respingerea contestatiei 
avand in vedere ca bonurile de carburant nu au fost identificate cu denumirea 
cabinetului notarial, numarul autoturismului si codul de inregistrare fiscala, iar 
bunurile  nu  se  aflau  la  sediul  BNP  ...,  respectiv  leptopul  si  aparatul  de 
purificat aerul cu geluri aferente, aparat de masaj, tensiometru. Cheltuiala cu 
aceste bunuri a fost considerata nedeductibila intrucat aceste bunuri nu au 
fost identificate la sediul biroului notarial, deci au fost considerate ca bunuri 
pentru uz personal.

Avand in vedere cele prezentate si luand in considerare ca 
Referatul cu propuneri privind solutionarea contestatiei intocmit  de organele 
de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie 
Fiscala Persoane Fizice, se va respinge contestatia pentru impozitul pe venit 
aferent anului fiscal 2007 in suma de ... lei si majorari de intarziere aferente in 
suma de ... lei, precum si pentru anul fiscal 2008 suma de ... lei si majorari de 
intarziere aferente in suma de... lei.

In  drept, cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole :

- Art. 48 alin. 4 lit. c) si alin. 7 lit. a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, care prevede: "  Reguli generale de stabilire a venitului  
net  anual  din  activităţi  independente,  determinat  pe  baza  contabilităţii  în  
partidă simplă
4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente  
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:......  c) să respecte regulile privind 
amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;
(7)  Nu  sunt  cheltuieli  deductibile:  a)  sumele  sau  bunurile  utilizate  de 
contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;....... "

- Art. 1 alin.  2  din ORDIN   Nr. 293 din 22 februarie 2006
pentru  modificarea  Ordinului  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.714/2005 
privind  aplicarea  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  831/1997 pentru 
aprobarea  modelelor  formularelor  comune  privind  activitatea  financiară  şi 
contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, 
care prevede: "  Alineatul (2) al articolului 1 din Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.714/2005 privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.  
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea 
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financiară  şi  contabilă  şi  a  normelor  metodologice  privind  întocmirea  şi  
utilizarea  acestora,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  
1.042 din 23 noiembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale vor fi  
folosite  începând  cu  data  de  1  ianuarie  2006  numai  ca  documente  de 
înregistrare a plăţilor în Registrul de casă. Fac excepţie de la această regulă,  
în  sensul  că  stau  la  baza  înregistrărilor  în  contabilitate  a  cheltuielilor,  
următoarele documente:
a) bonul fiscal emis conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 
privind  obligaţia  agenţilor  economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat  
electronice  fiscale,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,  utilizat  pentru  
justificarea  taxei  pe  valoarea  adăugată  aferente  carburanţilor  auto 
achiziţionaţi  în  vederea  desfăşurării  activităţii,  dacă  este  ştampilat  şi  are 
înscrise  denumirea  cumpărătorului  şi  numărul  de  înmatriculare  al  
autovehiculului;"

- cap. II lit. B pct. 15 si 16, lit. F pct. 43 din ORDIN   Nr.  
1040  din  8  iulie  2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind 
organizarea  şi  conducerea  evidenţei  contabile  în  partidă  simplă  de  către 
persoanele  fizice  care  au  calitatea  de  contribuabil  în  conformitate  cu  
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, privind:
" II. Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă
B. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile
15.  Documentele care stau la  baza  înregistrărilor  în  evidenţa contabilă  în  
partidă simplă pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile  
în care furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale în vigoare.
16.  Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri  de la  
persoane  fizice  pot  fi  înregistrate  în  evidenţa  contabilă  în  partidă  simplă  
numai în cazurile  în care se face dovada intrării  în patrimoniu a bunurilor  
respective, prin întocmirea Borderoului de achiziţie (cod 14-4-13) sau a Notei  
de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1/A), după caz,  şi a plăţii  
acestora  pe  bază  de  Dispoziţie  de  plată-încasare  către  casierie  (cod  
14-4-4). .......
F. Norme privind evidenţierea cheltuielilor
43.  Condiţiile  generale  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  cheltuielile  
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a)  să  fie  efectuate  în  cadrul  activităţilor  desfăşurate  în  scopul  realizării  
venitului, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia  
au fost plătite;
c)  să respecte regulile privind amortizarea,  prevăzute  în  titlul  II din Codul 
fiscal;
Evidenţa  contabilă  în  partidă  simplă  a  cheltuielilor  se  ţine  pe  feluri  de 
cheltuieli, în funcţie de natura lor, astfel:

www.mfinante.ro



a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii, cum sunt:
-  cheltuielile  cu  achiziţionarea  de  materii  prime,  materiale  consumabile,  
obiecte de inventar şi mărfuri; .................
e) în cazul  utilizării  bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi  în scop 
personal), cheltuiala deductibilă se determină, după caz, proporţional cu:
- numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere;
- numărul de metri pătraţi folosiţi în interes de afacere;
- numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri; şi
f)  alte  cheltuieli  deductibile  plafonat,  stabilite  potrivit  reglementărilor  în 
vigoare privind impozitul pe venit."

- Art.  119, alin.  1 din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
prevede: ˝(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a  
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.˝

-  Art.  120, alin.  1 din  O.G. nr.  92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
prevede: ˝(1)  Majorările  de  întârziere  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de 
întârziere,  începând cu ziua  imediat  următoare termenului  de scadenţă şi  
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.˝

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  decizie  si  in 
temeiul  art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de 
procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1 
alin.   2   din  ORDIN   Nr.  293  din  22  februarie  2006 pentru  modificarea 
Ordinului  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.714/2005 privind  aplicarea 
prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  831/1997 pentru aprobarea modelelor 
formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor 
metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, Art. 48 alin. 4 lit. c) si 
alin. 7 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fisca, cap. II lit. B pct. 15 si 
16, lit.  F pct. 43 din ORDIN   Nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile 
în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Art. 48, 
alin. 7 lit. a) si i) din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborat cu art. 
70, art. 209, art. 210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul 
de procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se:

         DECIDE 

1.  Respingerea contestatiei inregistrata sub numarul ... din 
data de .. la D.G.F.P. Dambovita,  depusa de  BNP ... din Gaesti, impotriva 
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Deciziilor din data de ..., emise D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie 
Fiscala Persoane Fizice, pentru suma totala de ... lei,  reprezentand:
- ... lei - impozit pe venit suplimentar;
-   ... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe venit;
- ... lei - taxa pe valoarea adaugata suplimentara;
- ... lei - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata.

2.  In  conformitate  cu  prevederile  art.  218  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 11 
alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie  poate  fi  atacata  in  termen de  6  (sase)  luni  de  la  data  primirii,  la 
instanta  de  contencios  administrativ  competenta  din  cadrul  Tribunalului 
Dambovita.
  

                                               ...
               Director Coordonator

Avizat
           ...

                                                                                    Consilier juridic
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