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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 

 
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 

JUDE�UL BOTO�ANI  
 
 

DECIZIA   nr.  22 
 

 
din  2006 

 
 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de A.F.”G” , înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Jude�ean� Boto�ani  sub nr... din 2006 

 
 

 
              Direc�ia General� a Finan�elor Publice Jude�ean� Boto�ani a fost 
sesizat� de Adiministra�ia Finantelor Publice Or���neasc� ..., jud. Boto�ani 
prin adresa nr.../2006 înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
Jude�ean� Boto�ani  sub nr... din 2006, asupra contesta�iei formulat� de AF G 
privind obligarea la plat� a sumei de ... RON conform DISPOZITIEI DE 
IMPUNERE nr... /2006 emis� de A.F.P.O. ... reprezentând : 
 

- impozit pe venit                   ... RON; 
- major�ri de întârziere        ... RON; 
- penalit��i de întârziere        ... RON; 
- amend�                                 ... RON. 

 
                Direc�ia General� a Finan�elor Publice Jude�ean� Boto�ani 
constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.175, 176, 177 alin.(1) �i 179 
alin.(1) lit.a) din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat� în data de 26.09.2005, se  investite�te  cu solu�ionarea contesta�iei 
pe fond. 
 
               Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se re�ine :  
               Perioada supus� controlului : 01.01.2000 – 06.02.2004. 
 

I. Petenta î�i motiveaz� ac�iunea astfel : 
                    A. In anul 2003 am executat lucr�ri de construc�ii în cadrul AF G 
– GRADINITA ... în valoare de ... lei conform deviz de lucr�ri. Veniturile 
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încasate de AF G sunt de ... lei, iar restul de ... lei reprezint� materiale 
consumate la aceast� lucrare.  Lucr�rile executate constau în refacere 
�arpant�, batere asteri din lemn, învelitoare tabl� zincat�,refacere total� 
tencuial�, pardoseli structur� de brad,lambriuri perete cherestea, refacere 
tâmpl�rie �i montare. 

 
                    Pentru efectuarea acestei lucr�ri AF G a avut nevoie de o ma�in� 
de geluit, procedând la închiriere de la persoane particulare pl�tind în jur de ... 
lei �i nu s-au putut lua acte. 
 
          a.) Organizarea de �antier pentru efectuarea acestei lucr�ri este în sum� 
de ... lei conform procesului verbal nr... /2005, constând în : 

 
        -    scânduri brad în valoare de               ... lei; 

- caton asfaltat în valoare de                ... lei; 
- lea�uri în valoare de                            ... lei; 
- sârm� zincat� în valoare de                ... lei; 
- bile de brad în valoare de                   ... lei; 
- scândur� de brad în valoare de          ... lei. 

        
              Aceste materiale au fost procurate dirn OBORUL din ... de la diferite 
persoane particulare f�r� s� aib� posibilitatea s� dea acte. Aceast� organizare 
de santier  a fost suportat� de AF G. 
 
            b.) Pentru executarea lucr�rii s-a f�cut naveta de la ... la .. �i retur ( ora 
plec�rii 5.30 �i întoarcere 18.30 ) – deci mai mult de 12 ore pe zi- acestea nu s-
au luat în calcul  P.V. nr.../2003, care prevede transportul muncitorilor la 
punctul de lucru ... �i retur în valoare de ... lei.  
 
            c.) Diurna acordat� pentru muncitori conform centralizator anex� la 
P.V. nr.../2003 ( cu ordin de deplasare) în sum� de ... lei . 

 
 

               B.  La lucrarea S.C. T S.R.L. în valoare de ... lei – punct de lucru ... , 
AF G a încasat ... lei, iar diferenta de ... lei materiale consumate.închirieri 
utilaje de la persoane particulare neavând posibilitate de chitan�e.  

 
                  La aceasta a fost necesar� organizarea de �antier conform P.V. 
nr...2003 in valoare de  ... lei. Materiale consumate pentru aceasta constând  în 
: scândur� brad - ... lei; carton asfaltat – ... lei; lea�uri brâe – ... lei; sârm� 
zincat� – ... lei; bile brad – ... lei; scândur� brad – ... lei.  Aceste materiale au 
fost aprovizionate din OBORUL din ... de la diferite persoane paticulare f�ra 
posibilitatea de de a emite chitan�e. 
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             C.    Referitor la lucrarea executat� pentru Ocolul Silvic ... cu venituri 
îb sum� de ... lei s-a f�cut o organizare de �antier în sum� de ... lei constînd în 
: scîndur� de brad 1 �ol  - ... lei; lea�uri brâe – ... lei �i bile brad  - ... lei . Aceste 
materiale au fost aprovizionate din OBORUL din ... de la diferite persoane 
paticulare f�ra posibilitatea de de a emite chitan�e. 

   
 

              II. DISPOZITIA DE IMPUNERE privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de Inspec�ia Fiscale a A.F.P.O. ..., în baza 
RAPORTULUI DE INSPECTIE FISCALA din ...2006. 
  
                Din verificarea cheltuielilor înregistrate s-a constatat c� unele 
cheltuieli efectuate nu au fost justificate prin documente legale ( a�a cum 
prevede OMF nr. 58 / 2003 �i OMF nr. 1040 / 2004 privind organizarea �i 
conducere eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil, prin neântocmirea borderourilor de achizi�ii sau a 
notei de reecp�ie   pentru materiale aprovizionate de la persoane fizice). 
 
                Astfel au fost înc�lcate prevederile art.nr.49,alin.(4),lit.a)din Legea 
nr. 571 / 2003 privind Codul de Procedur� Fiscal� cu modific�rile �i 
completarile ulterioare. 
 
                 Pentru diferen�a de impozit, s-au calculat major�ri de întârziere 
conform HG nr. 1513 / 2002; HG nr. 67 / 2004� HG nr. 784 / 2005 �i OG nr. 
29 / 2005 în sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere conforn OG nr. 92 / 2003 
cu modific�rile �i completarile ulterioare în sum� de ... lei (ANEXA  1 la 
R.I.F.). 
 
                  Organele de control au au dispus achitarea la bugetul statului a 
urm�toarelor sume : 
 

- ... RON  - diferen�� impozit venit; 
- ... RON – major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit; 
-    ... RON -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit. 
III. Fa�� de cele de  mai sus, se re�ine c� m�surile dispuse de organele 

de control din cadrul A.F.P.O. ... au fost legal stabilite. 
 
              Motiva�ia petentei “ recunosc c� nu am cunoscut legile, nu am avut 
cuno�tin�e de contabilitate, nefiind necesar la A.F. �i nu a avut cine s� m� 
îndrume “ nu este relevant� pentru sus�inerea contesta�iei. 
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             IV. Având în vedere cele re�inute mai sus, în temeiul prevederilor art. 
173 alin.(1) lit.a); 174;  175; 178 alin.(3); 180 alin.(1) �i 191 alin.(1)  din Cod 
Procedur� Fiscal� se : 
 
 

D E C I D E : 
        

              Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu probe legale a 
contesta�iei formulat� de A.F.G impotriva DISPOZITIEI DE IMPUNERE 
nr... / 2006 emis� de A.F.P.O. ... . 

 
          Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Jude�ean Boto�ani în 

termen de 30 zile de la comunicare. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                   COMPARTIMENT  
                                                                       SOLUTIONARE CONTESTA�II 
   

 
 

  
  

 


