MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
SATU MARE

D E C I Z I A Nr. ..18.162/11.05.2007
privind modul de solutionare a contestatiei nr 18.162/21.02.2007
formulata de AF X
I. Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata prin contestatia
nr 18.162/21.02.2007. formulata de AF X
cu sediul in loc. ......., Nr........, com. ........,
jud. Satu Mare, CF R .............., Nr. de inregistrare la Oficiul Registru Comertului
F30/............. reprezentata de d-nul .........
.
AF ..................... formuleaza , contestatie impotriva Raportului de inspectie
fiscala inregistrat la petent sub nr.1/19.01.2007 si a Deciziei de impunere
nr.8.646/26.01.2007 intocmite de A.I.F. Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice.
Petenta contesta suma de ................ lei reprezentand imopzit pe venit , rezultata din
faptul ca organul fiscal teritorial nu prelucreaza declaratia de venit anuala rectificativa ,
intocmita in baza raportului de inspectie fiscala contestat , prin care se recalculeaza venitul
net pe anul 2005 luandu-se in calcul pierderea fiscala din anul 2003 in suma de ......... RON
si pierderea fiscala din anul 2004 in suma de ............lei.
Petenta solicita recalcularea deciziilor de impunere anuale pentru membrii asociati.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art.176 din OG 92/2003
privind Codul de procedura fiscala .
Constatand in speta intrunirea dispozitiilor prevazute la art.176 alin. (1) din
OG nr. 92/2003, D.G.F.P. Satu Mare este competenta sa se pronunte asupra contestatiei
formulata de AF .....X......
In motivarea contestatiei petenta aduce urmatoarele argumente:
Prin raportul de inspectie fiscala organul de inspectie fiscala a stabilit ca pierdere
fiscala pe anul 2003 suma de ......... lei, respectiv pe anul 2004 suma de .......... lei , si a
dispus intocmirea si depunerea unei declaratii rectificative la organul fiscal teritorial..
Declaratia fiscala a fost depusa la organul fiscal teritorial, dar nu a fost prelucrata.
Din analiza Raportului de inspectie fiscala se desprind urmatoarele
ANUL FISCAL 2005
- contribuabilul a depus in termenul legal Declaratia de venit global si declaratiile
speciale privind veniturile din activitati independente.
-la intocmirea declaratiei anuale de venit contribuabilul nu a tinut cont de pierderea
fiscala din anul 2003 in suma de ...............lei , respectiv pierderea fiscala din 2004 in suma
de ............. lei.
-situatia fiscala a contribuabilului pe anul 2005 se prezinta astfel:
Venit brut realizat ......................... lei
Cheltueli deductibile ....................... lei
Venit net constatat ............................lei
Avand in vedere faptul ca in anul 2005 contribuabilul realizeaza un venit net de
............ lei ,in baza art. 86 pct. 4 si 5 din Legea 571/2003 organul de inspectie fiscala
mentioneaza ca organul fiscal teritorial va proceda la recalcularea deciziilor de impunere
anuala, tinand cont de pierderile fiscale din ani 2003, respectiv 2004.

II . Luand in considerare constatarile organului de control, motivele invocate de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum si prevederile actelor
normative in vigoare la data efectuarii verificarii se retin urmatoarele:
- In fapt organul de inspectie fiscala constata ca, contribuabilul la intocmirea
declaratiei anuala de venit pe anul 2005, nu a tinut cont de pierderile fiscale pe anul 2003 si
2004 stabilind ca organul fiscal teritorial va proceda la recalcularea deciziilor de impunere
anuala tinand cont de pierderile respective.
- In drept sant aplicabile prevederile art 80 pct.(1)si
(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal care mentioneaza ca :
(1) Venitul net anual impozabil se stabileşte pe fiecare sursa
din categoriile de venituri menţionate la art. 41 lit. a), c) şi f)
prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale
reportate.
.................
(3) Pierderea fiscală anuala înregistrată pe fiecare sursa din
activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din
activităţi agricole se reportează şi se completează cu venituri
obţinute din aceeaşi sursa de venit din următorii 5 ani fiscali.

Respectiv prevederile pct. 181 din HG 44/2004 de aprobare a Normele de
aplicare a Legii 571 Privind Codului Fiscal , art 84 unde se stipuleaza ca:
“În situaţia în care organul fiscal competent constata
diferenţe de venituri supuse impunerii, se va emite o noua decizie
de impunere anuala prin care se stabilesc obligaţiile fiscale,
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Asa cum reiese si din Referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei inregistrat la
ACTIVITATEA DE INSPECTIE FISCALA sub nr. 32.153/16.04.2007 . Prin care se
propune acceptarea contestatiei, referitor la recalcularea venitului net pe anul 2005 situatia
se prezinta astfel:
Venit brut realizat .............................lei
Cheltueli deductibile...........................lei
Pierdere fiscala 2003 ..........................lei
Pierdere fiscala 2004 ......................... lei
Total chelt.deduct................................lei
Venit net realiz ................................... lei

Cu privire la recalcularea deciziilor de impunere anuala:
D-nul....................... CNP ......................
Decizia de impunere anuala 30400200256184/29.09.2006
Venituri comerciale ...................... lei
Venitul anual impozabil .................. lei
Impozitul aferent ............................. lei
Impozitul stabilit initial ................... lei
Diferenta de impozit de scazut......... lei

D-nul............................ CNP. ......................
Venituri comerciale ........................... lei
Venitul anual impozabil..................... lei
Impozit aferent........... ........................ lei
Impozit stabilit initial...........................lei
Diferenta impozit de scazut................. lei
Avand in vedere prevederile legale de mai sus propunem acceptarea contestatiei
ca, fiind motivata.
III.
Pe considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art 186 alin.1
din OUG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata se
DECIDE

-admiterea contestatiei pentru suma de ............ lei, lei reprezentand
impozit pe venit..
-organul fiscal teritorial va emite o noua decizie de impunere anuala
pentru fiecare asociat conform prevederilor legale.
Prezenta decizie poate fi atacata la instanta judecatoreasca de contencios
administrativ competenta potrivit legii, respectiv Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni
de la data comunicarii.
DIRECTOR EXECUTIV

