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                       DECIZIA NR  
 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. X, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 

Publice sub nr. 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , 
a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice  prin adresa nr., înregistrat� la 
DGFP  sub nr., asupra contesta�iei formulat� de d-nul X, domiciliat în….. 
 
 Obiectul contesta�iei, îl constituie suma de…. lei, reprezentând diferen�� de impozit 
anual de regularizat stabilit� în plus, individualizat� prin Decizia de impunere anual� 
pentru persoanele fizice cu domiciliul în România pe anul 2003, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice �i înregistrat� sub nr.    
 
  Împotriva Deciziei de impunere anual� pentru persoanele fizice cu domiciliul în 
România pe anul 2003,  domnul X formuleaz� �i depune contesta�ie la Administra�ia 
Finan�elor Publice înregistrat� sub nr. 

 Contestatia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207, alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal� , republicat�. 

 
      Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 �i art.209, alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , este legal investit s� se 
pronun�e asupra contesta�iei formulat� de d-nul X. 
 

I. Dl. X contest� “Decizia de impunere anual� pentru persoanele fizice cu domiciliul 
în România pe anul 2003”, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice  înregistrat� sub nr. 
�i solicit� anularea acesteia invocând urm�toarele motive: 

Contestatorul precizeaz� c� în anul 2004, a depus ‘’declara�ia de venit global’’ 
pentru anul 2003 la Administra�ia Finan�elor Publice , domiciliul s�u în anul 2003 fiind în 
ora�ul A. 

Având în anul 2003 domiciliul în municipiul A, Administra�ia Finan�elor Publice A 
emite pe numele contestatorului Decizia de impunere anual� pentru persoane fizice 
române cu domiciliul în România pe anul 2003 cu nr., stabilind în sarcina sa o diferen�� de 
impozit pe venit  în plus în sum� de … lei. 

Prin chitan�a de plat� nr. contestatoarea achit� la Administra�ia Fina�elor Publice A 
suma de… lei plus dobânzi de întârziere în valoare de … lei. 

Totodat�, contestatorul mai arat� c�, în data de 19.04.2005 i-a fost comunicat� 
Decizia de impunere anual� pentru persoanele fizice cu domiciliul în România pe anul 
2003, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice B �i înregistrat� sub nr., împotriva c�reia 
a formulat contesta�ie înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice B  sub nr., solicitând 
anularea deciziei. 

Ca r�spuns la aceast� solicitare organele fiscale ale Administra�iei Finan�elor 
Publice B, prin adresa nr., au comunicat contestatorului faptul c� nu trebuie s� depun� la 
administra�ia sus amintit�, „Declara�ia de venit global’’ �i c� s-a procedat la scoaterea sa 
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din eviden�ele fiscale pe anul 2003.Astfel, prin r�spunsul primit contestatorul întelegând c� 
nu se impune nici o plat� din partea sa. 
    Argumenta�ia juridic� a contestatorului art.205-207 din O.G. nr.92/2003 republicat� cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare privind Codul de procedur� fiscal�. 
   

II. Organele Administra�iei Finan�elor Publice B , în baza art.65 �i 80, alin.4 din O.G. 
92/2003 republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare au întocmit Nota de 
Constatare privind stabilirea din oficiu a venitului net nr…, în baza c�reia au emis ‘’Decizia 
de impunere anual� pentru persoanele fizice cu domiciliul în România pe anul 2003’’, nr…, 
pe numele d-lui X stabilind în sarcina sa un impozit pe venit în sum� de…lei.  
      

III. Luând în considerare  constat�rile organelor fiscale, motivele invocate de 
contestator,documentele existente la dosarul cauzei coroborate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, se re�in urm�toarele :  
 
Cauza supus� solu�ionarii este dac� obliga�ia de plat� privind impozitul pe venit, în 
sum� de… lei, stabilit� prin Decizia de impunere anual� pentru persoanele fizice cu 
domiciliul în România pe anul 2003, nr…, emis� din oficiu de organele Administra�iei 
Finan�elor Publice B  este legal datorat� de contestator. 
 
 
  În fapt, în anul 2004 contestatorul depune “Declara�ia de venit global” pe anul 2003 
la Administra�ia Finan�elor Publice A, în baza c�reia acela�i organ fiscal emite pe numele 
acestuia “Decizia de impunere anual� pentru persoane fizice cu domiciliul în România pe 
anul 2003” cu nr…. 

Prin decizia nr… emis� de Administra�ia Finan�elor Publice A s-a stabilit în sarcina 
contestatorului o diferen�� de impozit pe venit în plus în cuantum de… lei, pe care acesta 
o achit� la Administra�ia Finan�elor Publice A cu chitan�a de plat� nr. împreun� cu suma 
de… lei reprezentând dobânzi de întârziere.    
 Având în vedere faptul c� odat� cu schimbarea domiciliului, începând cu data de 
19.08.2004 contestatorul figureaz� în eviden�ele Administra�iei Finan�elor Publice B, 
aceasta emite din oficiu “Decizia de impunere anual� pentru persoane fizice cu domiciliul 
în România pe anul 2003” cu nr., stabilind în sarcina contestatorului o diferen�� de impozit 
pe venit în plus în cuantum de… lei. 
 
 
 În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art.1, lit.a) din OG nr. 7/ 
2001 privind impozitul pe venit, aprobat� prin Legea nr.493/2002 unde se precizeaz�: 
 Art.1 
 a)” impozitul pe venitul anual global reprezint� suma datorat� de o persoan� fizic� 
pentru veniturile realizate într-un an fiscal, determinat� prin aplicarea cotelor de impunere 
asupra venitului anual global impozabil stabilit în condi�iile prezentei ordonan�e;” 
 De asemenea, aceea�i ordonan�� prevede la: 
          -art.65, alin.1) ‘’impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul 
fiscal în raza c�ruia î�i are domiciliul contribuabilul ori de alte organe stabilite prin 
hotarâre a Guvernului, dup� caz, pe baza declara�iei de venit global, prin aplicarea cotelor 
de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat în condi�iile prezentei 
ordonan�e.” 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c�, contestatorul a depus 
‘’declara�ia de venit global’’ pe anul 2003 la Administra�ia Finan�elor Publice A care emite 
pe numele acestuia ‘’Decizia de impunere anual� pentru persoane fizice române cu 
domiciliul în România pe anul 2003’’ cu nr…., stabilind în sarcina sa o diferen�� de impozit 
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pe venit  stabilit� în plus în sum� de… lei, pe care acesta o achit� la acela�i organ fiscal la 
data de 07.01.2005, împreun� cu suma de … lei reprezentând major�ri de întârziere.  

Coroborând dispozi�iile legale men�ionate mai sus cu argumentele �i documentele 
prezentate de contestator, se re�ine c� m�sura adoptat� de organele fiscale din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice B, de a emite din oficiu pe numele acestuia  “Decizia de 
impunere anual� pentru persoane fizice cu domiciliul în România pe anul 2003” cu nr…. 
nu se justific�, iar contesta�ia urmeaz� a fi admis� pentru suma de … lei.  

             
 Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul la art.1, lit.a), 
art.65, alin.(1), din  OG nr. 7/ 2001 privind impozitul pe venit, aprobat� prin Legea 
nr.493/2002, art.216, alin.(1) �i alin.(2) din OG nr. 92/2003 republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal� republicat� se   
  

D E C I D E 
 
   Admiterea contesta�iei depuse de c�tre d-nul X  �i anularea total� a  “Deciziei de 
impunere anual� pentru persoane fizice cu domiciliul în România pe anul 2003” cu nr, 
emis� din oficiu de Administra�ia Finan�elor Publice B, pentru suma de… lei reprezentând 
impozit pe venit pe anul 2003. 

  
  Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 

atacat�, conform procedurii legale, în termen de 6 luni,  la Tribunal 
  

 
 
 
 
                                                       DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 
 
 

 
 


