
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

d-na. X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Administra�ia 

Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de d-na. X, înregistrat� la organul 
fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere anual� pentru veniturile 
realizate din România de persoane fizice pe anul 2008 nr. --/2009, emis� de organele 
fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, prin care s-a stabilit diferen�e de 
impozit anual de regularizat de plat� în sum� de ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i alin. 
(3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul solutionare a 
contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de d-na. X se atac� Decizia de impunere anual� pentru 
veniturile realizate din România de persoane fizice pe anul 2008 nr. --/2009, emis� de 
organele fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, prin care s-a stabilit 
diferen�e de impozit anual de regularizat de plat� în sum� de ?? lei. 

În motivarea contesta�iei se arat� c� contestatoarea în baza Actului individul de 
Aderare la Fondul de Pensii Facultative ING Optim nr. --/2008 �i nr.--/2008 a contribuit cu 
?? lei pe lun� timp de 10 luni, astfel cum reiese �i din Declara�ia 200 depus� la organul 
fiscal, contribu�ie care potrivit dispozi�iilor Legii 204/2006 privind pensiile facultative este 
deductibil� fiscal în cuantum de ?? euro/an potrivit dispozi�iilor Codului Fiscal �i a normelor 
legale în vigoare. 

Fa�� de cele ar�tate se solicit� revizuirea Deciziei de impunere anuale pentru 
veniturile realizate din România de persoane fizice pe anul 2008 nr. --/2009 în sensul celor 
ar�tate mai sus 

 
II. Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe a emis Decizia de impunere 

anual� pentru veniturile realizate din România de persoane fizice pe anul 2008 nr. --/2009, 
în baza Declara�iei speciale 200 înregistrat sub nr. --/2009 la organul fiscal de c�tre 
contestatoare, act administrativ fiscal prin care s-a stabilit diferen�e de impozit anual de 
regularizat de plat� în sum� de ?? lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor 

fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada controlului se re�in 
urm�toarele: 

În fapt în data de 2009 contestatoarea a depus Declara�ia 200 de venit pe anul 
2008 la care a anexat 3 adeverin�e eliberate de ING Asigur�ri de Via�� S.A. 
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Astfel, potrivit primei adeverin�e rezult� contestatoarea a realizat un venit brut în 
sum� de ??  lei, impozit ?? lei, iar potrivit celei de a doua adeverin�e a realizat un venitul 
brut este în sum� de ?? lei, impozit ?? lei, venituri realizate pe baza unui contract de 
comision. Totodat� se constat� c� potrivit celei de al treilea adeverin�e s-a realizat un 
venitul brut în sum� de ?? lei, impozit ?? lei, în baza unui contract de comision. 

În urma prelucr�rii Declara�iei pe venit pe anul 2008 depuse de contestatoare, 
înregistrat sub nr. --/2009 la organul fiscal din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice 
Sfântu Gheorghe s-a emis Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoane fizice pe anul 2008 nr. --/2009 prin care s-a stabilit în sarcina 
contestatoarei diferen�e de impozit anual de regularizat de plat� în sum� de ?? lei. 

Contestatoarea a atacat Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoane fizice pe anul 2008 nr. --/2009 pentru motivul c� în baza Actului 
individul de Aderare la Fondul de Pensii Facultative ING Optim nr.--/2008 �i nr.--/2008 a 
contribuit cu ?? lei pe lun� timp de 10 luni astfel cum reiese �i din Declara�ia 200 depus� 
la organul fiscal, contribu�ie care în baza Legii 204/2006 privind pensiile facultative este 
deductibil� fiscal în cuantum de ?? euro/an potrivit dispozi�iilor Codului Fiscal �i a normelor 
legale în vigoare. 

În drept, porivit dispozi�iilor art. 57 alin. 1 �i alin. 2 lit. a din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal beneficiarii de venituri din salarii datoreaz� un impozit lunar, final, care se 
calculeaz� prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen�� 
între venitul net din salarii, calculat prin deducerea contribu�iilor la fondurile de pensii 
facultative din venitul brut a contribu�iilor obligatorii aferente unei luni �i se re�ine la surs� 
de c�tre pl�titorii de venituri, situa�ie în care contestatoarea îns��i nu î�i poate deduce 
pensia facultativ� deoarece acesta se deduce din venitul din salarii de c�tre angajator. 

Fa�� de dispozi�iile legale de mai sus organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe în mod corect au emis Decizia de impunere anual� 
pentru veniturile realizate din România de persoane fizice pe anul 2008 nr. --/2009 prin 
care au stabilit diferen�e de impozit anual de regularizat de plat� în sum� de ?? lei. 

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 

210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de d-na. X, cu domiciliul în cu domiciliul în --, str.--, 
nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere anuale pentru 
veniturile realizate din România de persoane fizice pe anul 2008 nr. --/2009, act 
administrativ fiscal emis de Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, ca 
neântemeiat�. 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


