
      DECIZIA NR. 183/2012
                    privind soluţionarea contestaţiei înregistrată 
                    sub nr. .../.../.../... formulată de ... din ...

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  ...  a  fost  sesizată  de 
A.F.P.  ...  asupra  contestaţiei  nr.  .../...  înregistrată  la  D.G.F.P.  ...  sub 
nr. .../..., formulată de persoana fizică ... cu domiciliu în ..., str. ..., nr. ..., 
judeţul ..., având CNP ....

Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei de impunere anuală 
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul ... 
nr. ... emisă în data de ... emisă de către A.F.P. ... prin care s-a stabilit 
suma totală contestată de ... lei reprezentând diferenţe de impozit anual 
de regularizat stabilite în plus  aferente veniturilor din profesii libere. 

Contestaţia  poartă  semnătura  titularului  dreptului  procesual  şi  a 
fost formulată în termenul legal, decizia contestată fiind primită de petent 
în data de ..., conform confirmării de primire anexată la dosarul cauzei.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 
205, art. 206, art. 207 şi 209 alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... este competentă să 
soluţioneze contestaţia formulată de ... din ....

Petentul  contestă  Decizia  de impunere anuală  pentru  veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul ...  nr. ...  emisă în 
data de ... în valoare de ... lei din următoarele motive:

- conform raportului de inspecţie fiscală nr. .../... încheiat cu ocazia 
controlului  datoriile  fiscale  au fost  achitate  la  zi.  Organele  de control 
concluzionează  în  conţinutul  raportului  că  “La  data  inspecţiei  -  în 
martie  ...  -  contribuabilul  nu  figurează  cu  obligaţii  restante  în  contul 
impozitului anual”, iar certificatele eliberate an de an specifică acelaşi 
lucru.

Faţă  de  cele  mai  sus  menţionate  petentul  solicită  anularea  de 
drept  a  Deciziei  de  impunere  anuală  pentru  veniturile  realizate  din 
România de persoanele fizice pe anul ...  nr.  ...  din data de ...  pentru 
suma de ... lei, deoarece nu are la bază documente şi nu ţine seama de 



istoricul real oferit de datele A.F.P.... , preluate trunchiat în anul ... de 
către A.F.P...., nici de conţinutul raportului de inspecţie fiscală şi nici de 
certificatele fiscale.

Prin Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul ... nr. ... din ... emisă de către 
A.F.P.  ...  s-a  stabilit  suma  totală  contestată  de  ...  lei  reprezentând 
diferenţe  de  impozit  anual  de  regularizat  stabilite  în  plus  aferente 
veniturilor din profesii libere – activitatea de contabilitate.

În referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei organul fiscal 
propune  respingerea  contestaţiei  ca  neîntemeiată  legal.  Totodată  se 
menţionează că în cauză nu s-a formulat sesizare penală  şi contestaţia 
a fost depusă în termen legal. 

III. Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  motivaţiile  contestatorului  şi  în  raport  cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice ...  a fost investită să 
analizeze  dacă  suma  totală  contestată  de  ...  lei  reprezentând 
diferenţe de impozit anual de regularizat stabilite în plus  aferente 
veniturilor din profesii libere, este legal datorată.

În fapt, în temeiul art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, A.F.P. ... a emis Decizia 
de  impunere  anuală  pentru  veniturile  realizate  din  România  de 
persoanele fizice pe anul ... nr. ... în data de ..., prin care s-au stabilit 
petentului  în plus  de plată  diferenţe de impozit anual de regularizat în 
sumă  de  ...  lei  aferente  veniturilor  din  profesii  libere,  respectiv  din 
activitatea de contabilitate.

Din documentele aflate la dosarul  cauzei  rezultă că A.F.P.  ...  a 
emis  decizia  de  impunere  anuală  contestată  în  baza  declaraţiei  200 
privind veniturile realizate în anul ... a contribuabilului, înregistrată sub 
nr.  .../....  Prin  această  declaraţie,  aflată  în  copie  xerox  la  dosarul 
contestaţiei, petentul a declarat pentru anul ... venituri atât din activitatea 
de consultanţă în asigurări cât şi din activitatea de contabilitate. 

 În referatul  cu propuneri  de soluţionare a contestaţiilor  organul 
fiscal menţionează că la data de ... i-a fost comunicată petentului decizia 
de impunere pentru activitatea de consultanţă în  asigurări,  iar  pentru 
activitatea  de  contabilitate  decizia  de  impunere  a  fost  emisă  în  data 
de ... şi comunicată petentului în data de ..., aceasta având scadenţa în 
data de 12.03.2012.



 Din  documentele  aflate  la  dosarul  cauzei  şi  aşa  cum  este 
menţionat  şi  în  referatul  cu  propuneri  de  soluţionare  a  contestaţiilor, 
rezultă  că  la  emiterea  deciziei  de  impunere  pentru  veniturile  din 
activitatea  de  contabilitate  pe  anul  ...,  comunicată  petentului  în  data 
de ...,  organul fiscal a ţinut seama de datele declarate de petent prin 
declaraţia nr.  .../... cât şi de impozitul reţinut la sursă, şi respectiv de 
impozitul stabilit de organul fiscal competent cu titlu de plăţi anticipate pe 
anul ....

În ceea ce priveşte afirmaţiile petentului cu referire la Raportul de 
inspecţie fiscală nr. .../..., se reţine că inspecţia fiscală a avut ca obiect 
impozitul pe venitul aferent perioadei 01.01.2008 – 31.12.2010. 

Faţă de cele mai sus menţionate şi în conformitate cu art. 84 din 
Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se reţine că 
organul fiscal a emis în data de ..., Decizia de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul ...  nr. ... 
prin  care  s-a  stabilit  suma  totală  contestată  de  ...  lei  reprezentând 
diferenţe  de  impozit  anual  de  regularizat  stabilite  în  plus   aferente 
veniturilor din profesii libere, respectiv din activitatea de contabilitate pe 
anul  ...  cu  scadenţă  de  plată  în  data  de  12.03.2012,  pentru  care 
urmează a fi respinsă contestaţia formulată. 

În drept, art. 84 alin. 1, alin. 7 şi alin. 8 din  Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“ Art. 84 - Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
    (1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent  
pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% 
asupra fiecăruia din următoarele:
    a) venitul net anual impozabil;
    b) câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele  
decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;
    c) câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la  
termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.[...]   
    (7)  Organul  fiscal  stabileşte  impozitul  anual  datorat  pe  baza  
declaraţiei  privind  venitul  realizat  şi  emite  decizia  de  impunere,  la 
termenul  şi  în  forma  stabilite  prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  
Naţionale de Administrare Fiscală.
    (8)  Diferenţele de impozit  rămase de achitat  conform deciziei  de 
impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data  
comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează  
şi  nu se datorează  sumele stabilite potrivit  reglementărilor  în materie 
privind colectarea creanţelor bugetare.”



Pentru considerentele arătate în conţinutul  deciziei  şi  în temeiul 
art. 84 alin. 1, alin.  7 şi alin.  8 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 70, art. 
210, art 211, art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare se:

DECIDE

1. Respingerea ca neîntemeiată legal a contestaţiei nr. .../.../.../... 
formulată de persoana fizică ...  cu domiciliu în ..., împotriva Deciziei de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele 
fizice pe anul ... nr. ... din data de ... emisă de către A.F.P. ... pentru 
suma totală contestată de ... lei reprezentând diferenţe de impozit anual 
de regularizat stabilite în plus  aferente veniturilor din profesii libere.

2.   În conformitate cu prevederile art.  218 alin.  (2) din O.G. nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data 
primirii,  la  instanţa de contencios administrativ  competentă din cadrul 
Tribunalului ....

....
Director executiv




