
                D   E   C   I   Z   I   E    nr. 488/173/21.09.2006
                        privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dna.
                                           

        I. Prin contestatia formulata doamna ....................... contesta obligatiile fiscale pe
anul 2000 in suma de ............RON stabilite prin Decizia de impunere anuala nr.
35300105808963/27.07.2006 intocmita de catre organele fiscale din cadrul AFPM .............  

             In sustinerea contestatiei petenta aduce urmatoarele argumente:
         - in conformitate cu art.89 din Codul de procedura fiscala dreptul organului

fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani iar termenul incepe sa curga
incepind cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala.

       - considera ca obligatia fiscala aferenta anului 2000 s-a prescris inca de la 1
ianuarie 2006, termenul de prescriptie a inceput sa curga de la 1 ianuarie 2001 si s-a implinit
in 1 ianuarie 2006, iar organul fiscal nu mai avea dreptul de a stabili obligatii fiscale pe anul
2000 obligatia stabilita fiind stinsa prin prescriptie.

        -  in anul 2000 petenta sustine ca a fost angajata ca profesoara de limba franceza
la Sc. generala.............. si nu a obtinut venituri din alte surse.

        - sustine ca din eroare apare cu doua fise fiscale pe anul 2000 desi angajatorul la
care a lucrat a depus fisele fiscale la Administratia Financiara ................
                   Pentru argumentele invocate petenta solicita anularea deciziei de impunere anuala
pe anul 2000 inregistrata sub nr. 35300105808963/27.07.2006 ca fiind netemeinica si
nelegala.

              
           II.  In baza de date de la AFPM ................... petenta figureaza in anul 2000 cu

o fisa fiscala FF1 si o fisa fiscala FF2 inregistrate pe acelasi cod al platitorului de venit
4426530 la Administratia Finantelor Publice a Municipiului ............. 

       Avind in vedere prevederile OG nr. 73/1999 cu modificarile si completarile
ulterioare petenta avea obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal de domiciliu o
declaratie de venit global cod 200 pentru anul fiscal 2000 pina la data de 31.07.2001.

           In conformitate cu art.81 alin.4 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, impunerea s-a facut din oficiu si s-a emis decizia de impunere anuala nr.
35300105808963/27.07.2006 prin care s-a stabilit in sarcina petentului suma de ............RON
reprezentind impozit pe venit.

        Referitor la mentiunea petentului privind "dreptul organului fiscal de a stabili
obligatiile fiscale se prescrie in termen de 5 ani" organul fiscal face precizarea ca avind in
vedere prevederile art. 199 alin.3 din Codul de procedura fiscala, "termenele in curs la data
intrarii in vigoare a prezentului cod se calculeaza dupa normele legale in vigoare la data cind
au inceput sa curga".

     Pentru anul 2000 prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili obligatiile
fiscale este reglementata de OG nr. 70/1997 privind controlul fiscal, care precizeaza ca
dreptul organului fiscal de a stabili diferentele de impozite se prescrie in termen de 5 ani de la
data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei pentru perioada respectiva.

    Astfel, pentru impozitul pe venit in suma de ..............RON aferent anului 2000
prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili obligatiile fiscale a inceput sa curga de la
data de 31.07.2001 si se implineste la data de 31.07.2006.



     III. Avind in  vedere  constatarile  organului  de  control, sustinerile petentului,
documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata,
invocate de catre contestator si de catre organele de control, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine urmatoarele:

- dna ....................... figureaza in evidentele fiscale ale AFPM ................cu venituri
din salarii realizate in anul 2000 conform fiselor fiscale FF1 si FF2 inregistrate pe acelasi cod
fiscal al platitorului de venit, 4426530, la Administratia Finantelor Publice a Municipiului
................

- avind in vedere faptul ca petenta a realizat venituri din mai multe surse de venit avea
obligatia sa completeze si sa inregistreze la organul fiscal de domiciliu o declaratie de venit
global cod 200 pentru anul 2000 , termenul fiind 31.07.2001 asa cum prevede si art.59 din
OG nr. 73/1999:

"(1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal an raza caruia asi
au domiciliul o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale, an mod esalonat pana la data
de 31 iulie a anului urmator celui de realizare a venitului."

- petenta nu a respectat prevederile legale citate mai sus iar organul fiscal a procedat
la impunerea din oficiu si a emis decizia de impunere anuala nr. 35300105808963/27.07.2006
prin care s-a stabilit un impozit de plata in suma de ........ RON.

- afirmatia petentului referitoare la "dreptul organului fiscal de a stabili obligatiile
fiscale se prescrie in termen de 5 ani" nu are suport legal deoarece in conformitate cu art.199
alin. 3 din Codul de procedura fiscala: "termenele in curs la data intrarii in vigoare a
prezentului cod se calculeaza dupa normele legale la data cind au inceput sa curga".

- pentru anul fiscal 2000 prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili obligatii
fiscale este reglementata de art. 21 lit.a) din OG nr. 70/1997 privind controlul fiscal conform
caruia dreptul organului fiscal de a stabili diferente de impozite se prescrie:

"a) an termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei pentru
perioada respectiva;"

- ca urmare, pentru impozitul pe venit aferent anului fiscal 2000 prescriptia dreptului
organului fiscal de a stabili obligatiile fiscale incepe sa curga de la data de 31.07.2001, data
pina la care petenta avea obligatia sa depuna declaratia de venit global aferenta anului 2000 si
se implineste la data de 31.07.2006.

Avind in vedere cele relatate rezulta ca organul fiscal din cadrul AFPM ............ prin
Decizia de impunere anual nr. 35300105808963/27.07.2006, in mod legal a stabilit obligatia
fiscala in suma de .......... RON reprezentind impozit pe venit , motiv pentru care se va
respinge ca neintemeiata contestatia.                                                                                            

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul OG nr. 70/1997 ,
actualizata, art.21,  coroborate cu art.175, art.176 si art.186 din OG.92/2003, republicata,
titlul IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele
administrative fiscale, in baza referatului nr.47791/21.09.2006 se                                              
                                       
                                                          D     E     C     I     D    E :

                  -  respingerea  ca neintemeiata  a contestatiei  formulate   de dna ..................
impotriva Deciziei de impunere anuala pe anul 2000 nr. 35300105808963/27.07.2006 prin
care s-a stabilit ca si obligatie de plata suma de.... RON reprezentind impozit pe venit.


