
DECIZIA  nr. 60 / 2006

I. În sus�inerea contesta�iei, dl. xxx precizeaz� urm�toarele:

A depus declara�ia de venit global pe anul 2004 în termenul legal, împreun� cu fi�ele

fiscale FF1 �i FF2. Cu aceast� ocazie a depus �i o sesizare prin care f�cea cunoscut organelor

fiscale c� FF2 întocmit� de Consiliul Local xxx, în calitate de angjator, a fost întocmit�

eronat.

De fapt, contestatarul sus�ine c� nu a primit de la Consiliul Local xxx indemniza�ia

pe luna mai 2004, care în FF2 este înregistrat� ca fiind în sum� de xxx ROL. De asemenea,

se men�ioneaz� c� din venitul brut realizat, angajatorul nu a sc�zut deducerile personale de

baz�.

Se presupune c� �i FF1 întocmit� de �coala xxx este eronat�, deoarece impozitul pe

venitul global stabilit de organele fiscale, este prea mare în compara�ie cu anul 2003.

În consecin��, se solicit� admiterea contesta�iei �i exonerarea de la plata sumei de xxx

RON, reprezentând diferen�e de impozit pentru veniturile realizate în anul 2004.

II. Din Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate, emis� de

Administra�ia Finan�elor Publice Comunal� nr. 1 Craiova, rezult� c� în anul 2004 dl. xxx a

realizat un venit net din salarii în sum� de xxx RON, din care au fost sc�zute diferen�ele din

regularizare în sum� de xxx RON, �i deducerile personale în sum� de xxx RON, rezultând un

venit anual impozabil în sum� de xxx RON.

Venitului anual impozabil în sum� de xxx RON îi corespunde un impozit anual în

sum� de xxx RON, din care s-a sc�zut impozitul pl�tit anticipat în cursul anului în sum� de

xxx RON, rezultând o diferen�� de plat� în sum� de xxx RON.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, în raport cu dispozi�iile

legale referitoare la aceasta, având în vedere motivele invocate de contestatoare, se re�in

urm�toarele:

Se contest� suma de xxx RON reprezentând diferen�e de impozit anual de plat�

regularizat în baza declara�iei de venit global nr. xxx, depus� de dl. xxx în data de 16.05.2005

la Administra�ia Finan�elor Publice Comunal� nr. 1 Craiova.

În adresa înregistrat� la D.G.F.P. Dolj sub nr. xxx din 24.05.2006, Consiliul Local

xxx precizeaz� c�, deoarece nu a re�inut contribu�iile la asigur�rile sociale �i �omaj din



drepturile acordate consilierilor în perioada ianuarie 2002 – aprilie 2004, a procedat la

recuperarea cestor obliga�ii din veniturile lunii mai 2004.

Din Fi�a fiscal� 1 emis� de �coala xxx, rezult� c� dl. xxx a ob�inut în anul 2004

venituri impozabile în sum� de xxx RON, pentru care datora un impozit în sum� de xxx

RON. Dar contestatarului i s-a re�inut în cursul anului un impozit în sum� de xxx RON, mai

mare decât impozitul datorat. Prin urmare, diferen�a în  sum� de xxx RON, a fost restituit�

dlui. xxx de c�tre angajator, în cursul anului 2005.

În drept, în Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, se prev�d urm�toarele:

Art. 56 - Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau în natur�

ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o activitate în baza unui contract individual de

munc� sau a unui statut special prev�zut de lege, indiferent de perioada la care se refer�, de

denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord� [...].

(2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

a) indemniza�iile din activit��i desf��urate ca urmare a unei func�ii de demnitate

public�, stabilite potrivit legii [...].

Art. 57 - Stabilirea venitului net anual din salarii

Venitul net anual din salarii al unui contribuabil se stabile�te prin deducerea din

venitul salarial brut a urm�toarelor cheltuieli:

a) contribu�iile obligatorii datorate de contribuabil, dup� caz;

b) o cot� de 15% din deducerea personal� de baz� aferent� fiec�rei luni, acordat� o

dat� cu deducerea personal� de baz�, cu titlu de cheltuieli profesionale, la locul de munc�

unde se afl� func�ia de baz�.

Art. 58 - Determinarea lunar� a impozitului pe venitul din salarii

(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz� un impozit lunar reprezentând pl��i

anticipate, care se calculeaz� �i se re�ine la surs� de c�tre pl�titorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prev�zut la alin. (1) se determin� astfel:

a) la locul unde se afl� func�ia de baz�, prin aplicarea baremului lunar prev�zut la

art. 43 alin. (1), respectiv alin. (3), asupra bazei de calcul determinate ca diferen�� între

venitul net din salarii, aferent unei luni, calculat prin deducerea din venitul brut a

contribu�iilor obligatorii �i a cheltuielilor profesionale, �i deducerile personale acordate

pentru luna respectiv�;

b) pentru veniturile ob�inute în celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar

prev�zut la art. 43 asupra bazei de calcul determinate ca diferen�� între venitul brut �i

contribu�iile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.



Art. 60 - Termen de plat� a impozitului

Pl�titorii de salarii �i de venituri asimilate salariilor au obliga�ia de a calcula �i de

a re�ine impozitul aferent veniturilor fiec�rei luni, la data efectu�rii pl��ii acestor venituri,

precum �i de a-l vira la bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei

pentru care se pl�tesc aceste venituri.

Art. 63 - Fi�e fiscale

(1) Informa�iile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind

în fi�ele fiscale.

(2) Pl�titorul de venituri are obliga�ia s� completeze formularele prev�zute la alin.

(1), pe întreaga durat� de efectuare a pl��ii salariilor �i, dup� caz, s� recalculeze �i s�

regularizeze anual impozitul pe salarii. Pl�titorul este obligat s� p�streze fi�ele fiscale pe

întreaga durat� a angaj�rii �i s� transmit� organului fiscal competent �i angajatului, sub

semn�tur�, câte o copie pentru fiecare an, pân� în ultima zi a lunii februarie a anului curent

pentru anul fiscal expirat.

Art. 90 - Stabilirea �i plata impozitului pe venitul anual global

(1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal

competent, pe baza declara�iei de venit global, prin aplicarea baremului anual de impunere

prev�zut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra venitului anual global impozabil din

anul fiscal respectiv. [...]

(5) Organul fiscal stabile�te impozitul anual datorat pentru anul precedent �i emite o

decizie de impunere, în intervalul �i în forma stabilite prin ordin al ministrului finan�elor

publice.

(6) Diferen�ele de impozit r�mase de achitat conform deciziei de impunere anual� se

pl�tesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii deciziei de impunere,

perioad� pentru care nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� sumele stabilite potrivit

reglement�rilor în materie, privind colectarea crean�elor bugetare.

Din legisla�ia prezentat� anterior, rezult� c� angajatorul are obliga�ia de a calcula,

re�ine �i de a pl�ti impozitul pe salarii lunar. De asemenea, pl�titorul de venituri are obliga�ia

de a completa fi�ele fiscale, �i de a recalcula �i regulariza anual impozitul pe salarii.

În schimb, organul fiscal are obliga�ia de a stabili impozitul anual datorat de

contribuabil pe baza declara�iei de venit global depus� de acesta, �i de a emite o decizie de

impunere în care se reg�sesc diferen�ele de impozit anual.

Din contesta�ia formulat� de dl. xxx, reiese c� acesta este nemul�umit de modul în

care angajatorii au stabilit baza de calcul a impozitului pe salarii, �i de faptul c� nu a primit

indemniza�ia pe luna mai 2004 de la Consiliul Local xxx, în calitate de nagajator.



Prin urmare, dl. xxx nu contest� modul de calcul al impozitului pe venitul anual

global stabilit de Administra�ia Finan�elor Publice Comunal� nr. 1 prin Decizia de impunere

anual�, care de fapt a fost emis� în baza declara�iei de venit global nr. xxx, întocmit� �i

depus� chiar de contestatar în data de 16.06.2005.

Aceast� situa�ie este reglementat� la art. 175 din O.G. nr. 92/2003 republicat�,

privind Codul de procedur� fiscal�, în care se men�ioneaz�:

(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte administrative

fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. [...]

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în

drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.

Preciz�m c�, atunci când angajatorii constat� c� modul de calcul al impozitului pe

salarii este eronat, pot depune declara�ii rectificative în conformitate cu prevederile pct. 81.1

din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, în care se precizeaz�:

Declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabili, din proprie ini�iativ�, ori de câte

ori constat� erori în declara�ia ini�ial�, prin depunerea unei declara�ii rectificative la

organul fiscal competent.

În acest caz, organul fiscal competent va recalcula impozitul pe venitul anual global

datorat de contestator.

Având în vedere cele prezentate în dosarul cauzei, considerentele �i normele legale

prezentate în sus�inere, în temeiul art. 186 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, privind Codul de

procedur� fiscal�, se

D E C I D E

respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei nr. xxx, formulat� de dl. xxx.


