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DECIZIA nr.22/13.02.2006
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de

IONESCU ION
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de A.F.P. Constan�a prin adresa
nr……………/…….01.2006, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr……………/…….01.2006, asupra cererii de contesta�ie formulat� de dl.
IONESCU ION, cu domiciliul în Constan�a, Aleea ………………, nr……, bloc
………, ap……, CNP ………………….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere
anual� nr………………/…….12.2005, emis� de AFP Constan�a din care a
rezultat o diferen�� de plat� în sum� de …………… lei.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de
art.177(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�
privind Codul de procedur� fiscal�. Astfel actul contestat a fost
comunicat la data de 16.12.2005 conform datei la care a fost
semnat� decizia de impunere de c�tre contribuabil, iar cererea
formulat� de contestator a fost înregistrat� la AFP Constan�a sub
nr…………/…….01.2006.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite condi�iile
prev�zute de art.175 �i art.179 alin.1 din O.G. nr.92/2003,
privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, D.G.F.P. Constan�a
prin Serviciul de solu�ionare contesta�ii este investit� s� se
pronun�e pe fond asupra contesta�iei.

I. Prin cererea înregistrat� la A.F.P Constan�a sub
nr…………/…….01.2006, persoana fizic� IONESCU ION, cu domiciliul în
Constan�a, Aleea …………………, nr……, bloc ………, scara ……, ap……, CNP
………………, contest� decizia de impunere anual� pentru veniturile
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realizate în anul 2004, emis� de A.F.P. Constan�a sub nr……………… din
…….12.2005, din care rezult� o diferen�� de plat� în sum� de
……………, lei, motivând c� în venitul global au fost incluse �i
venituri pentru care impozitul calculat, re�inut �i virat la
bugetul de stat de c�tre angajatori, reprezint� impozit final,
potrivit art.84 �i 85 din Codul fiscal.

În consecin��, petentul solicit� recalcularea impozitului
anual, ata�ând la dosarul contesta�iei copiile xerox ale
documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de impunere
anual�:

- Declara�ia de venit global pe anul 2004, transmis�
Administra�iei Finan�elor Publice Constan�a la data de
25.04.2005 (conform “tichet recomandate”);

- Declara�ia informativ� privind impozitul pe veniturile cu
regim de re�inere la surs�, pe beneficiari de venit pe anul
2004, depuse la AFP C�a de c�tre Asocia�ia de proprietari -
Bloc ………, Asocia�ia de proprietari – Bloc ………, Asocia�ia de
proprietari nr……, Asocia�ia de proprietari nr………, Asocia�ia
de proprietari – Bloc ……;

- fi�a fiscal� 1 pentru anul 2004 emis� de S.C. C……………… SRL;

II. Din Decizia de impunere anual� aferent� veniturilor
realizate în anul 2004 emis� de AFP Constan�a sub nr……………… în data
de …….12.2005, pentru contribuabilul IONESCU ION, a rezultat o
diferen�� de impozit pe venit de plat� în sum� de …………… lei.

Decizia a fost emis� în baza art.90 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal �i a Declara�iei de venit global pe anul 2004
înregistrat� sub nr…………/…….05.2005.

Din decizie (coloana « decizie curent� ») rezult� c� venitul
net din salarii recalculat (rd.6) este în sum� de ……… lei,
rezultat ca diferen�� din venitul net din salarii în sum� de ………
lei (rd.6.1) �i diferen�e din regularizare acordate de organul
fiscal în sum� de ………… lei (rd.6.2).

La rd.8 din decizie este înscris� suma de ………… lei
reprezentând venitul anual global rezultat prin adi�ionarea sumei
de …………… lei (rd.1 - venit net din activit��i comerciale) �i
venitul net din salarii recalculat (rd.6) în sum� de ………… lei.

În aceste condi�ii, prin sc�derea deducerilor personale
cuvenite în sum� de 216 lei  a rezultat un venit anual global
impozabil (rd.14) în sum� de 13.451 lei �i un impozit pe venitul
anual global de 3.355 lei (rd.15).

Din impozitul datorat s-au sc�zut obliga�iile stabilite prin
pl��ile anticipate, respectiv suma de …………… lei (rd.20), compus�
din suma de 2 lei reprezentând impozitul anual conform FF1 �i suma
de …………… lei reprezentând impozit re�inut la surs�, conform
declara�iilor informative depuse la AFP de angajatori, rezultând o
diferen�� de impozit de plat� în sum� de …………… lei.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, dispozi�iile legale aplicabile în spe��, precum �i
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sus�inerea petentului în raport de constatarea organului fiscal,
se re�ine c�,

Spe�a supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea calcul�rii
prin Decizia de impunere anual�  nr……………… din …….12.2005 pentru
anul 2004, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Constan�a
pentru diferen�a de impozit pe venit în sum� de ………… lei stabilit�
în sarcina persoanei fizice IONESCU ION.

În fapt, contribuabilul IONESCU ION a realizat în perioada
ianuarie-august 2004 venituri de natur� salarial� la func�ia de
baz�, pentru care angajatorul S.C. C…………… SRL a întocmit Fi�a
Fiscal� 1 din care rezult� c� pentru venitul net în sum� de …………
lei, s-a calculat �i re�inut un impozit în sum� de ……… lei.

Conform Declara�iei de venit global pentru anul 2004 depus�
de contribuabil la AFP Constan�a prin po�t�, rezult� c� acesta a
realizat venituri de natur� salarial� în sum� de …………… lei (rd.9).
 

Din Declara�iile informative, cod 205 întocmite de Asocia�ia
de proprietari bloc …… (depus� la AFP Constan�a – f�r� num�r),
Asocia�ia de proprietari – Bloc ……… (depus� la AFP Constan�a sub
nr…………), Asocia�ia de proprietari nr…… (depus� la AFP Constan�a
sub nr…………), Asocia�ia de proprietari nr……… (depus� la AFP
Constan�a sub nr…………), Asocia�ia de proprietari – Bloc …… (depus�
la AFP Constan�a sub nr…………), rezult� c� dl.IONESCU ION  a
realizat venituri din activit��i independente desf��urate în baza
unor conven�ii civile încheiate potrivit Codului civil, în sum�
total� de …………… lei. Pentru aceste venituri a fost re�inut un
impozit în sum� total� de …………… lei.

Cu privire la modul de completare a declara�iei de venit
global, se constat� c� datele înscrise în acest formular, nu sunt
corecte �i nici complete. Astfel la rd.9 «venitul net din salarii,
realizat în afara func�iei de baz�», trebuia înscris� suma de …………
lei (conform FF1), fa�� de ………… lei suma înscris� de contribuabil.
La rd.1 «venit net din activit��i independente comerciale» trebuia
înscris� suma de …………… lei, reprezentând totalul venitului
realizat de contribuabil în anul 2004 din activit��i indepentente
desf��urate în baza conven�iilor civile încheiate potrivit Codului
civil (conform declara�iilor informative – cod 205).

În drept, referitor la stabilirea impozitului pe venitul
anual global, potrivit art.90 din Codul fiscal «(1)impozitul pe
venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal
competent, pe baza declara�iei de venit global, prin aplicarea
baremului annual de impunere prev�zut la art.43 alin.(2),
respectiv alin.4 asupra venitului global impozabil din anul fiscal
respectiv ».

Totodat�, cu privire la re�inerea la surs� a impozitului
pentru unele venituri din activit��i independente, art.53 (1) din
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Codul fiscal: « Pl�titorii urm�toarelor venituri au obliga�ia de a
calcula, de a re�ine �i de a vira impozit prin re�inere la surs�,
reprezentând pl��i anticipate, din veniturile pl�tite:
a) ;
b) ;
c) ;
d) venituri din activit��i desf��urate în baza contractelor/
conven�iilor civile încheiate potrivit Codului civil ;

Art.55 din Codul fiscal, prevede :
« Venitul net din activit��i independente se include, în venitul
anual global �i se impoziteaz� potrivit prevederilor cap.X din
prezentul titlu ».

Fa�� de prevederile citate mai sus, impozitul re�inut pe
veniturile cu regim de re�inere la surs�, reprezint� pl��i
anticipate, iar venitul net din activit��i independente se include
în venitul anual global pentru care organul fiscal competent
calculeaz� impozitul prin aplicarea baremului anual de impunere
prev�zut de art.43 din lege.

În spe��, AFP Constan�a a emis Decizia de impunere anual� pe
anul 2004 cu nr. de înregistrare ……………… din data de …….12.2005
pentru contribuabilul IONESCU ION, stabilind venitul global
impozabil conform datelor înscrise în Fi�a fiscal� 1 întocmit� de
S.C. C……………… SRL, �i a Declara�iilor informative - COD 205, depuse
de asocia�iile de proprietari unde contribuabil a realizat
venituri în baza unor contracte de prest�ri servicii încheiate
potrivit Codului Civil în perioada 01.01.2004 – 31.12.2004,
rezultând urm�toarele:
�rd.1 «venit net din activit��i comerciale»: ……………… lei;
�rd.6 «venit net din salarii recalculat» : ……………… lei;
 �rd.6.1 «venit net din salarii» : ……………… lei;
 �rd.6.2 «dif.de regularizare»: ……………… lei;   
�rd.8 «venit annual global»: ……………… lei;
�rd.10 «deduceri personale cuvenite»: ……………… lei;
�rd.14 «venit annual global impozabil»: ……………… lei;
�rd.15 «impozitul pe venitul anual global

   datorat»: ……………… lei;
�rd.18 «obliga�ii stabilite potrivit pl��ilor
        anticipate»: ……………… lei;
�rd.21 «dif.de impozit anual de regularizat»: ……………… lei;

Se constat� c� la emiterea diciziei, organul fiscal a avut în
vedere obliga�iile stabilite ca pl��i anticipate cu titlu de
impozit, respectiv :

-…………… lei - conform FF1, aplicând prevederile art.58(1) din
Codul fiscal, �i
-…………… lei, - impozitul calculat prin re�inere la surs�, care în

temeiul art.53 (1) din Codul fiscal, reprezint� pl��i anticipate,
din veniturile pl�tite.
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Astfel, rezult� c� suma de …………… lei, reprezentând diferen��
de impozit pe venitul global pe anul 2004, a fost stabilit�
corect, cu respectarea prevederilor legale men�ionate în prezenta
decizie.

 Spe�ei îi sunt incidente �i dispozi�iile art.86
« Stabilirea venitului anual global» din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, potrivit c�rora :

« (2)Venitul anual global cuprinde, dup� cum urmeaz� :
a) venitul net din activit��i independente ;
b) venitul net din salarii ;

Referitor la articolul mai sus citat, Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
H.G. nr.44/2004, precizeaz� :

« 150.Categoriile de venituri care se supun procedurii de
globalizare sunt :

- venituri din activit��i independente, pentru care venitul
net anual se determin� potrivit cap.II al titlului III din
Codul fiscal ;

- venituri din salarii, pentru care venitul net se determin�
potrivit cap.III al titlului III din Codul fiscal ;

Având în vedere prevederile legale citate, se constat� c�
organul fiscal a procedat corect emi�ând Decizia de impunere
anual� din care a rezultat venitul anual impozabil în sum� de
……………… lei, pentru care impozitul pe venitul anual global datorat
este în sum� de …………… lei, impozitul re�inut �i pl�tit anticipat
în sum� de ………… lei (…… lei - FF1 + ……… lei - declara�ii cod 205),
iar diferen�a de impozit anual stabilit� în plus, suma de …………
lei.

Referitor la sus�inerea petentului potrivit c�reia, impozitul
re�inut în cot� de 10% pentru veniturile realizate pe baz� de
conven�ie civil�, reprezint� impozit final (conform art.84 �i
art.85 din Codul fiscal), se constat� c� aceast� afirma�ie nu
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei
deoarece prevederile legale invocate se refer� la « venituri din
alte surse », acestea fiind cele prev�zute la art.83 din Codul
fiscal.

Astfel, dup� cum s-a precizat în prezenta decizie, venitul
net din activit��i independente realizat de contribuabilul IONESCU
ION  în anul 2004 �i inclus de c�tre organul fiscal în venitul
anual global face parte din categoria veniturilor prev�zute la
art.53 (1), lit.(d) din Codul fiscal, pentru care impozitul
re�inut reprezint� pl��i anticipate cu titlu de impozit din
veniturile pl�tite, �i nu din categoria celor prev�zute la art.83
din acela�i cadru legal (aplicabil pentru anul 2004) pentru care
impozitul re�inut reprezint� impozit final.



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

6

În contextul celor de mai sus, se re�ine c� organele fiscale
au stabilit corect impozitul pe venitul anual global al
contribuabilului IONESCU ION, în conformitate cu dispozi�iile
legale aplicabile în spe��, drept pentru care contesta�ia
petentului se va respinge ca neîntemeiat�.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul art.180(1) �i
186(1) din O.G. nr.92/2003 republicat� în 2005, privind Codul de
procedur� fiscal� se

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulat� de
dl. IONESCU ION împotriva Deciziei de impunere anual� nr……………… din
…….12.2005, pentru suma de ………… lei, reprezentând « diferen�� de
impozit stabilit� în plus ».

În conformitate cu dispozi�iile art.180 alin.2 din Ordonan�a
Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este definitiv� în
sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� la
Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data primirii
prezentei, în temeiul art.188 alin.2 din acela�i act normativ,
coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004.

DIRECTOR EXECUTIV,
    VASILICA MIHAI

                                           �EF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II

                                           EMILIA CRÂNGU�

P.F./4ex
13.02.2006


