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    DECIZIA NR.108 emis� de D.G.F.P. Hunedoara în anul 2005  
  
               
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de doamna X. 
           Doamna X contest� DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� 
pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu 
domiciliul în România pe anul 2004 emis� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului Hunedoara, privind suma de x lei 
reprezentând diferen�� de impozit anual de regularizat 
stabilit� în plus. 
   
           Contesta�ia a fost depus�  în  termenul legal prev�zut de 
art.177 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 
     I. Prin contesta�ia formulat�, doamna X contest� decizia de 
impunere, ar�tând modul de realizare a venitului net din salarii �i 
de re�inere a impozitului conform fi�ei fiscale 1 �i  fi�ei fiscale 2. 
Se invoc� modul eronat de re�inere a impozitului, respectiv 
neconcordan�a dintre impozitul re�inut �i virat conform celor dou� 
fi�e fiscale �i impozitul re�inut �i virat eviden�iat prin decizia de 
impunere. 
        Concluzionând, contestatoarea sus�ine faptul c�, în�elege s� 
pl�teasc� suma de x lei stabilit� prin decizia de impunere, în 
situa�ia în care va primi suma de y lei, sum� care a fost re�inut� �i 
virat� de c�tre angajator. 
  
          II. Organele de control din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului Hunedoara, au consemnat urm�toarele:       
- în eviden�ele administra�iei, contestatoarea figureaz� pentru 

anul 2004 cu fi�a fiscal� 1 �i fi�a fiscal� 2; 
- fi�a fiscal� 1 este regularizat�, contestatoarea figurând cu o 

diferen�� de impozit de restituit y lei.  
 
         III. Având în vedere sus�inerile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, documentele existente la dosar, se re�in 
urm�toarele: 
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           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� prin decizia de 
impunere se poate lua în calcul ca obliga�ie stabilit� privind 
pl��ile anticipate suma de y lei, în condi�iile în care potrivit 
fi�ei fiscale 1 contestatoarea apare cu suma de y ca diferen�� 
de impozit de restituit. 
  
          Potrivit fi�ei fiscale 1, contestatoarea a realizat ca venit 
salarial de la func�ia de baz� - suma de … lei cu un impozit 
calculat �i re�inut în sum� de … lei. 
          In urma regulariz�rii fi�ei fiscale 1, contestatoarea figureaz� 
cu urm�toarele date referitoare la regularizarea impozitului: 
- venit net recalculat                     - … lei 
- impozit anual                              - … lei 
- diferen�� de impozit de restituit  -      y lei. 
          Potrivit fi�ei fiscale 2, contestatoarea a realizat ca venit 
salarial în afara func�iei de baz� - suma de … lei cu un impozit 
calculat �i re�inut în sum� de … lei. 
          
           In drept, Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, stipuleaz�: 
   Codul fiscal: Fi�e fiscale 
    ART.59 “(1) Informa�iile referitoare la calculul impozitului 
pe veniturile din salarii se cuprind în fi�ele fiscale…” 
   Norme metodologice: 
    124. “Fi�ele fiscale se completeaz� de angajatorul/pl�titorul 
de venit �i se depun la organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� 
angajatorul/pl�titorul de venit î�i are domiciliul fiscal sau este 
luat în eviden�� fiscal�.” 
   129. “[…] În situa�ia în care la data efectu�rii opera�iunii de 
stabilire a diferen�elor de impozit de c�tre angajator/pl�titor 
exist� rela�ii contractuale generatoare de venituri din salarii, 
între acesta �i persoana fizic�, atunci se procedeaz� astfel: 
    - impozitul re�inut în plus se restituie persoanei fizice prin 
diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile 
din salarii începând cu luna efectu�rii acestei opera�iuni �i 
pân� la lichidarea acestuia;[…]” 
 
          Astfel, pl�titorul venitului de natur� salarial� la func�ia de 
baz�, a determinat venitul anual impozabil din salarii �i a stabilit 
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diferen�a dintre impozitul calculat la nivelul anului �i cel calculat �i 
re�inut lunar anticipat în cursul anului fiscal, procedând la 
regularizarea acestei diferen�e, rezultând o diferen�a de impozit de 
restituit în sum� de y lei. 
         In baza documentelor existente, organul fiscal a emis decizia 
de impunere contestat�, prin care stabile�te o diferen�� de impozit 
anual r�mas� de achitat, determinat� prin sc�derea din impozitul 
anual datorat a obliga�iilor reprezentând pl��i anticipate cu titlu de 
impozit, mai pu�in diferen�a de impozit de restituit în sum� de y lei, 
rezultat� în urma regulariz�rii fi�ei fiscale 1 �i care a fost restituit 
contestatoarei de c�tre angajator.  
 
             Pe cale de consecin��, în temeiul prevederilor art.186 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�, se 
 
                                             DECIDE:        
  
 Respingerea contesta�iei formulat� de doamna X, 
referitoare la suma de x lei reprezentând diferen�� de impozit 
anual de regularizat stabilit� în plus. 
  
 
  


