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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati a fost sesizata de  
Admininistratia Finantelor Publice Galati asupra contestatiei  formulata de petent  
inregistrata la  Directia Generala a Finantelor  Publice a Judetului Galati  sub nr……,  
impotriva masurilor dispuse prin Decizia de impunere anuala nr….  prin care s-a stabilit o 
diferenta de impozit anual re regularizat in plus in suma de … RON cu care petentul nu 
este de acord 

Din analiza modului de indeplinire a conditiilor de procedura au rezultat 
urmatoarele: 

-contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut prin art.177(1) din OG 
92/2003  privind Codul de Procedura Fiscala, republicata. 

-contestatia a fost semnata de  petent        
 Se constata astfel indeplinirea conditiilor de procedura si Directia Generala a 
Finantelor Publice a Judetului Galati este investita sa solutioneze contestatia formulata de 
petent. 
 Din verificarea  documentelor existente la dosarul cauzei au rezultat urmatoarele: 

I.Prin  contestatia formulata de petent  precizeazaca a lucrat pe baza de conventie 
civila la o asociatie de locatari, de la care a primit lunar o indemnizatie care a fost 
impozabila cu 10% . 
 Impozitarea s-a facut ia indicatia expertului contabil  xxxx care a verificat 
asociatia din punct de vedere financiar.Expertul face parte din  ……. Petentul citeaza 
textul din actul de expertiza urmatoarele: 
 Controlul a mai constatat ca presedintele asociatiei este angajat cu conventie 
civila  potrivit Codului Civil retinandu-se  prin stopaj la sursa si platind la bugetul de stat 
un impozit pe venit de 10% in mod corect in conformitate cu prevederile art.52(1) lit. “d” 
din OUG nr.138/29.12.2004 de modificare si completare a Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal. 
 Constatatorul solicita anularea Deciziei de impunere anuala nr. ….. a fost precizat 
ca in conformitate cu art. 83(3), art.84  art.87 si art.115 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal cu modificarile ulterioare si a Declaratiei speciale privind veniturile 
realizate pe anul ….. inregistrata sub nr. …… a fost stabilit pe venitul anual global pentru 
contribuabilul petent, in suma totala de … RON din care … RON reprezentand obligatii 
privind platile anticipate si … RON reprezentand diferente de impozit anual de 
regularizat stabilite in plus.    
 III. Prin referatul motivat  cu propuneri de solutionare  intocmit de organul 
ierarhic superior emitent al deciziei  se mentin constatarile inscrise propunandu-se 
respingerea contestatiei ca neintemeiata . 
 IV.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei avand in vedere 
motivatiile petentei   ale organului constatator si ale organului ierarhic superior organului 
constatator  se retin urmatoarele: 
 
 Cauza supusa solutionarii este daca petentul este dator cu impozitul pe venit 
calculat de organul de control. 
  



 1.In fapt       Organul fiscal a emis decizia de impunere anuala  pentru veniturile 
anului … in baza declaratiei de venit global depusa de contribuabil si inregistrata la 
Administratia Finantelor Publice Galati sub nr. ……. 

La emiterea decizie organul fiscal a avut in vedere prevederile art.52, lit.”d” din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal unde este prevazut ca veniturile obtinute din 
activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului 
Civil sunt activitati independente pentru care platitorul de impozit pe venit are obligatia 
de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa reprezentand plati anticipate 10% din 
venitul brut. 

In conformitate cu art. 4 lit.”a” din acelasi act normativ mentionat anterior 
veniturile din activitati independente sunt venituri supuse impozitului pe venit iar 
conform art.43(1) lit.” a” cota de impozitare este de 16% aplicata asupra venitului 
impozabil. 

Deci impozitul reprezentand 10% din venitul brut ce s-a retinut in cursul anului 
… reprezinta o plata anticipata si un impozit final.  
  Avand in vedere cele prezentate contestatia formulata urmeaza a se desfiinta. 
     2.In drept  Sunt aplicabile  prevederile art.52 lit.”d”, ale art. 46(1), art.41, lit ”a” din 
Legea nr.571/2003 privind Codul  Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare unde 
este  prevazut: 

  “Retinerea la surasa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele 
venituri din activitati independente. 
Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit 
prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:  
............................................................................................................................... 
 d) venituri din activitati desfasutare in baza contractelor/conventiilor civile 
incheiate potrivit Codului Civil. 
 Veniturile din activitati independente cuprind  venituri comerciale, venituri din 
profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod 
individual  si/sau  intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. 
 Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor 
prezentului titlu, sunt urmatoarele: 

a) venituri din activitati independente definite conform art.46  
.............................................................................................................................. 
 Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din  

a) activitati independente; 
................................................................................................................................ 
este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria 
respectiva si ale art186(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, 
republicata, unde este prevazut:     
 “Prin decizie contestatia  poate  fi admisa in  totalitate  sau  in parte, ori respinsa”. 
 Avand in vedere cele retinute si prevederile legale prezentate, se decide: 
Respingerea ca neintemeiata a contestatiei contribuabilului petent pentru suma de 
… RON reprezentand diferenta de impozit pe venit stabilita in plus conform  
Deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate in anul … nr……. 
 


