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DECIZIA nr.53/18.07.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

D-na IONESCU IOANA 
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 c�tre Administra�ia Finan�elor Publice 
Medgidia prin adresa nr…………/12.06.2007, înregistrat� la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr…………/15.06.2007, cu privire la contesta�ia 
formulat� de doamna IONESCU IOANA, persoan� fizic�, cu domiciliul 
în localitatea Medgidia, str……………… nr…… Bl……, Sc……, Ap…… CNP 
……………….  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� decizia de impunere 
anual� pentru veniturile realizate în anul 2001 nr…………… din data 
de 10.05.2007 din care rezult� obliga�ia de plat� în sum� de …………… 
lei reprezentând impozit pe venit. 

Contesta�ia a fost formulat� de contribuabil�, fiind 
îndeplinite prevederile art.176 alin.(1) lit.e) din O.G. 
nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal� republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act 
normativ. 

Astfel, decizia de impunere anual� contestat� a fost 
comunicat� petentei în data de 17.05.2007 a�a cum rezult� din 
copia confirm�rii de primire existent� la dosarul cauzei, iar 
contesta�ia a fost înregistrat� la organul fiscal în data de 
30.05.2007.   

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond 
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
     I. Prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 
Publice Medgidia sub nr…………/30.05.2007, iar la D.G.F.P. Constan�a 
sub nr………/15.06.2007, doamna IONESCU IOANA a formulat contesta�ie 
împotriva Deciziei de impunere anual� pentru persoane fizice 
române cu domiciliul în România pe anul 2001 nr....../10.05.2007, 
emis� din oficiu de c�tre A.F.P. Medgidia, din care rezult� 
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impozit pe venit de plat� în cuantum de ...... lei, invocând 
urm�toarele: 
 - în anul 2001 a avut domiciliul stabil în municipiul Câmpina 
jud. Prahova �i a depus declara�ia de venit global pe anul 2001 la 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Câmpina; 
 -Ordonan�a guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, 
în baza c�reia a fost stabilit impozitul pe venitul global prin 
Decizia de impunere nr....../10.05.2007, este abrogat� la data 
înregistr�rii deciziei de impunere (10.05.2007), conform art.85 
din O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit. 
 
 II. Prin Decizia de impunere anual� pentru persoane fizice 
române cu domiciliul în România pe anul 2001 nr......./10.05.2007, 
emis� din oficiu de c�tre A.F.P. Medgidia, în baza art.62 alin.(2) 
din O.G. nr.73/2003 privind impozitului pe venit, s-a stabilit 
impozitul pe venitul global datorat de d-na IONESCU IOANA  pentru 
anul 2001 în sum� de …………… lei. 

În baza informa�iilor aflate la dispozi�ia Administra�iei 
Finan�elor Publice Medgidia, dup� consolidarea bazei de date, 
contribuabila figureaz� în anul 2001 cu venituri din salarii la 
func�ia de baz� �i cu venituri în afara func�iei de baz� (urmare a 
fi�elor fiscale depuse de c�tre angajatori la organul fiscal 
competent), respectiv: 

- venituri din salarii la func�ia de baz� - FF1 pe numele 
IONESCU IOANA, denumire angajator: S……………… BUCURE�TI, cu un 
venit net în sum� de …………… lei (ROL) sau …………… lei (RON), 
fi�� fiscal� regularizat�; 

- venituri din salarii în afara func�iei de baz�, pe numele 
IONESCU IOANA, denumire angajator: SC A……………  S.R.L., cu un 
venit net în sum� de …………… lei (ROL) sau …………… lei (RON). 

La determinarea impozitului datorat s-a luat în calcul 
venitul net din salarii realizat la func�ia de baz� (...... lei) 
la care a fost ad�ugat venitul net realizat în afara func�iei de 
baz� (...... lei), ambele venituri majorate cu 20%, din care s-au 
sc�zut deducerile personale de baz� (...... lei) rezultând un 
venit anual global impozabil în sum� de ....... lei.  

Din impozitul anual în sum� de ...... lei aferent venitului 
anual impozabil s-a sc�zut impozitul reprezentând pl��ile 
anticipate în sum� de ...... lei rezultând o diferen�a de impozit 
pe venit de plat� în sum� de ...... lei (RON).  

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motivele petentei �i �inând cont de dispozi�iile 
legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� suma de ...... lei, 
stabilit� prin Decizia de impunere anual� nr....... emis� de 
A.F.P. Medgidia, reprezentând  diferen�� de impozit pe venitul 
global realizat pe anul 2001, este datorat� de d-na IONESCU IOANA. 
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În fapt, pe baza informa�iilor existente în baza de date, 
organele fiscale din cadrul A.F.P. Medgidia, au procedat, în data 
de 10.05.2007, la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul 
anual global datorat de d-na IONESCU IOANA pentru anul 2001. 

 Conform eviden�ei fiscale, d-na IONESCU IOANA a ob�inut în 
cursul anului 2001 venituri din salarii de la func�ia de baz� la 
S........ Bucure�ti �i venituri din salarii în afara func�iei de 
baz� de la SC A........ SRL Medgidia. 

 Prin emiterea Deciziei de impunere anual� pentru veniturile 
realizate pe anul 2001 nr......., în temeiul art.62 alin.(2) din 
O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit, pentru venitul anual 
global impozabil în sum� de ...... lei(RON), a rezultat o 
diferen�� de impozit de plat� în contul impozitului pe venitul 
anual în sum� de ...... lei. 
 Petenta contest� diferen�a de impozit de plat� stabilit�, 
motivând c�  în anul 2001 a avut domiciliul stabil în municipiul 
Câmpina jud. Prahova �i c� a depus declara�ia de venit global pe 
anul 2001 la Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 
Câmpina, îns� nu face dovada cu documente. 

Urmare contesta�iei depuse de d-na IONESCU IOANA, A.F.P. 
Medgidia a solicitat Administra�iei Finan�elor Publice Câmpina, 
transmiterea dosarului fiscal înso�it de extrasul fi�ei analitice 
pe pl�titor pentru IONESCU IOANA  CNP ........., dosar care a fost 
primit în data de 13.07.2007. 

În scopul dovedirii cu documente a afirma�iei contestatoarei 
referitoare la faptul c� „în anul 2001 am avut domiciliul stabil 
în municipiul Câmpina (jud. Prahova, str........ .... bl... sc..., 
ap...) �i am depus declara�ia pe venitul global pe anul 2001 la 
Administra�ia Financiar� a Municipiului Câmpina”, prin adresa 
nr...../22.06.2007 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  a solicitat 
contestatoarei s� depun� la dosarul cauzei Declara�ia de venit 
global pe anul 2001 depus� la A.F.P. Câmpina �i Decizia de 
impunere anual� pe anul 2001. 

Urmare adresei nr....../22.06.2007, contestatoarea r�spunde   
în data de 02.07.2007, îns� nu transmite documentele solicitate. 

La solicitarea organului de solu�ionare, A.F.P. Medgidia, 
prin adresa nr....../13.07.2007, înregistrat�  la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr...../13.07.2007,  înainteaz� o copie a deciziei 
de impunere anual� pentru veniturile realizate pe anul 2001 
nr...... din 10.10.2002 emis� de A.F.P. Câmpina pentru d-na 
IONESCU IOANA CNP ......... 

 
În spe��, în cursul anului 2001 d-na IONESCU IOANA a ob�inut 

venituri din salarii atât la func�ia de baz� de�inut� în cadrul 
S........ BUCURE�TI �i cât �i în afara func�iei de baz� la 
angajatorul SC A....... SRL Medgidia, având astfel obliga�ia de a 
întocmi �i depune la organul fiscal de domiciliu Declara�ia de 
venit global. 

Din documentele aflate la dosarul cauzei, se re�ine c� în 
data de 09.05.2002 d-na IONESCU IOANA a întocmit �i depus la 
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A.F.P. Câmpina, sub num�rul ......, Declara�ia de venit global pe 
anul 2001. Urmare a declara�iei depuse de contribuabil�, A.F.P. 
Câmpina a emis  Decizia de impunere anual� pentru veniturile 
realizate pe anul 2001 nr....... din data de 10.10.2002. 

Începând cu data de 26.06.2002 d-na IONESCU IOANA î�i mut� 
domiciliul în Medgidia jud. Constan�a, str....... nr..., Bl..., 
Sc..., Ap..., f�r� îns� a solicita �i transferul dosarului fiscal 
de la A.F.P. Câmpina la A.F.P. Medgidia.  

În data de 10.05.2007, organele fiscale din cadrul A.F.P. 
Medgidia, pe baza informa�iilor existente în baza de date 
electronic� a M.F.P., f�r� îns� a de�ine doasarul fiscal, au 
procedat la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul anual 
global datorat de d-na IONESCU IOANA pentru anul 2001, prin 
emiterea Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate 
pe anul 2001 nr......., în condi�iile în care pentru aceea�i 
perioad�, a fost emis� de c�tre A.F.P. Câmpina în data de 
10.10.2002, Decizia de impunere nr.........  

În spe�� se re�ine c�, organul fiscal din cadrul A.F.P. 
Medgidia a emis eronat Decizia de impunere anual� nr....... pentru 
veniturile realizate în anul 2001, deoarece pentru acelea�i 
venituri �i anume cele ob�inute în anul 2001 de d-na IONESCU 
IOANA, exist� dou� decizii de impunere anual�: una emis� de A.F.P. 
Câmpina în data de 10.10.2002 �i cea de-a doua emis� din oficiu de 
A.F.P. Medgidia în data de 10.05.2007.  

În aceast� situa�ie urmeaz� s� se admit� contesta�ia petentei 
�i s� se anuleze Decizia de impunere anual� pentru veniturile 
realizate în anul 2001 nr....... din data de 10.05.2007 emis� de 
A.F.P. Medgidia, plata impozitului pe venitul global aferent 
anului 2001 urmând s� se efectueze în temeiul titlului de crean�� 
reprezentat de Decizia de impunere nr....... emis� de c�tre A.F.P. 
Câmpina în data de 10.10.2002.  

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei decizii 
�i în temeiul prevederilor art.180 �i 186(2) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 

  
 
 

D E C I D E: 
 
 
 

Admiterea contesta�iei formulate de d-na IONESCU IOANA �i 
anularea Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate 
în anul 2001 nr....... din data de 10.05.2007, emis� de 
Administa�ia Finan�elor Publice Medgidia pentru suma de …………… lei 
reprezentând impozit pe venit aferent anului 2001. 

Definitiv� în sistemul c�ilor de atac, în conformitate cu 
prevederile art.188 alin.2 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
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poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 

 
 
 
 
 
 

                                       SEF SERVICIU 
                                      SOLU�IONARE CONTESTA�II, 
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