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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
JUDETUL COVASNA 

 
 

DECIZIA nr. -/2005  
privind solutionarea contestatiei formulate de persoana fizica 
autorizata X, domiciliata in mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, 
inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr. -/2005 

 
  Directia Generala a Finantelor Publice Covasna  a fost sesizata de catre 
Administratia Finantelor Publice mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna prin adresa 
nr. -/2005, inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr. -/2005, asupra contestatiei 
depuse de persoana fizica autorizata X, domiciliata in mun. Sf. Gheorghe, jud. 
Covasna. 
 Contestatia a fost formulata impotriva deciziilor de impunere anuala 
pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anii 2002 si 2003 
nr. -/2005 si, respectiv, nr. -/2005 emise, in baza raportului de inspectie fiscala 
nr. -/2005, de catre Administratia Finantelor Publice mun. Sf. Gheorghe, jud. 
Covasna, decizii prin care s-a stabilit ca persoana fizica autorizata X are 
diferente in plus (de plata) in contul impozitului anual pe anul 2002, in suma de 
... ROL si respectiv, in contul celui pe anul 2003, in suma de ... ROL. 
 Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 176 alin. (1) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 
 Constatand ca in speta  sunt intrunite conditiile prevazute de art. 174 alin. 
(1) si alin. (3), art. 175 alin. (1), art. 176 alin. (1) si art. 178 alin. (1) lit. a) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. 
Covasna este investita, prin Compartimentul de solutionare a contestatiilor, sa 
solutioneze pe fond  contestatia. 
 I. Prin contestatia formulata, persoana fizica autorizata X a solicitat 
recalcularea impozitului anual global aferent anilor 2002 si 2003, aratand ca la 
determinarea acestuia prin deciziile de impunere atacate, organele fiscale nu au 
luat in considerare impozitul pe venit retinut la sursa, in temeiul art. 21 alin. (1), 
lit. c) din O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si 
completarile ulterioare, reprezentand plati anticipate, in cuantum de 10% din 
venitul brut realizat in baza contractelor de comision nr. -/2002 si nr. -/2003, 
incheiate cu S.C. "Y" S.R.L., in suma de ... ROL si, respectiv, in suma de ... 
ROL. 
 II. Prin deciziile de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu 
domiciliul in Romania pe anii 2002 si 2003 nr. -/2005 si, respectiv, nr. -/2005, 
emise de Administratia Finantelor Publice mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, in 
urma incheierii raportului de inspectie fiscala nr. -/2005, s-a stabilit ca persoana 
fizica autorizata X are de achitat la bugetul de stat suma de ... ROL si, respectiv, 
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de ... ROL, cu titlu de impozit pe venitul global, urmare a procedurii de 
globalizare a veniturilor realizate din activitati independente in anii 2002 si 
2003.  
 III. Analizand deciziile de impunere anuala pentru persoanele fizice 
romane cu domiciliul in Romania pe anii 2002 si 2003 nr. -/2005 si nr. -/2005, 
emise de Administratia Finantelor Publice mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, 
raportul de inspectie fiscala nr. -/2005, in baza caruia acestea au fost emise, 
motivele invocate de contestatoare, documentele aflate la dosarul cauzei precum 
si actele normative incidente in cauza, se retine: 
 Persoana fizica autorizata X si-a desfasurat activitatea comerciala in baza 
autorizatiei de functionare nr. -/2000, eliberata de Primaria mun. Sf. Gheorghe, 
jud. Covasna avand ca obiect de activitate “comert cu amanuntul care nu se 
efectueaza prin magazine”, cod CAEN 5263, si a contractelor de comision nr. -
/2002 si nr. -/2003 incheiate cu S.C. "Y" S.R.L. 
 In fapt, persoana fizica autorizata X a realizat in anii fiscali 2002 si 2003 
venituri din activitati independente care in conformitate cu prevederile art. 59 
din O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile 
ulterioare, sunt supuse globalizarii.   
 Din analiza datelor cuprinse in deciziile de impunere anuala pentru 
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anii 2002 si 2003 nr. -
/2005 si nr. -/2005, emise de Administratia Finantelor Publice mun. Sf. 
Gheorghe, jud. Covasna, reiese ca organul fiscal, la determinarea impozitului pe 
venitul global, a luat in considerare veniturile nete din activitati independente 
realizate in anii 2002 si 2003, precum si deducerile personale, fara a avea insa in 
vedere impozitul pe venit retinut la sursa, reprezentand platile anticipate din 
adeverintele din data de xx.xx.2003 si din data de xx.xx.2004 eliberate de S.C. 
"Y" S.R.L. 
 Prin contestatie, persoana fizica autorizata X a invederat ca la 
determinarea impozitului pe venitul global anual aferent anilor 2002 si 2003, nu 
au fost avute in vedere de catre organele fiscale, platile anticipate constand in 
impozitul pe venit in suma de ... ROL si, respectiv, in suma de ... ROL, retinut 
la sursa de catre S.C. "Y" S.R.L., potrivit art. 21 alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 
7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, asa 
cum rezulta din adeverintele din data de xx.xx.2003 si din data de xx.xx.2004, 
emise de aceasta societate comerciala, motiv pentru care a solicitat recalcularea 
impozitului pe veniturile aferente acestor ani fiscali. 
 In drept, art. 21 alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe 
venit, cu modificarile si completarile ulterioare, preciza ca venitul brut incasat, 
ca urmare a unor activitati desfasurate in baza unui contract de comision, se 
impoziteaza la sursa prin aplicarea unui procent de 10%, pentru ca la alin. (2) al 
acestui articol sa se prevada ca platitorului de venit ii revine obligatia de a 
calcula, retine si vira acest impozit la bugetul de stat.  
 Potrivit art. 65 alin. (3) din acelasi act normativ, prin  decizia de impunere 
organul fiscal stabileste diferentele de impozit anual ramase de achitat sau 
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impozitul anual de restituit, care se determina prin scaderea din impozitul anual 
datorat a obligatiilor reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit si a 
creditelor fiscale externe pentru veniturile realizate din categoriile de venituri 
prevazute la art. 59. 
 Avand in vedere faptul ca S.C. "Y" S.R.L., a precizat prin adresa nr. -
/2005, aflata in copie la dosarul cauzei, ca platile anticipate constand in 
impozitul pe venit aferent anilor 2002 si 2003, in suma de ... ROL si, respectiv, 
in suma de ... ROL, retinut la sursa potrivit art. 21 alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 
7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, au 
fost virate la bugetul de stat in conformitate cu alin. (2) al aceluiasi articol din 
ordonanta, se constata ca in cauza sunt indeplinite cerintele legale pentru ca 
persoana fizica autorizata X sa beneficieze de prevederile art. 65 alin. (3) din 
O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile 
ulterioare.    In consecinta, deciziile de impunere anuala pentru persoanele fizice 
romane cu domiciliul in Romania pe anii 2002 si 2003 nr. -/2005 si nr. -/2005 
emise pe numele persoanei fizice autorizate X, se vor desfiinta, urmand ca 
Administratia Finantelor Publice mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna sa procedeze 
la emiterea de noi decizii de impunere, prin care se vor lua in calcul, la 
determinarea impozitului pe venit aferent anilor 2002 si 2003, platile anticipate 
retinute si virate la bugetul de stat de S.C. "Y" S.R.L., in suma de ... ROL, 
respectiv in suma de ... ROL. 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si  in temeiul art. 178 
alin. (1) lit. a), art. 179 alin. (1) si art. 185 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, se 

 
D E C I D E: 

 
 Desfiintarea deciziilor de impunere anuala pentru persoanele fizice 
romane cu domiciliul in Romania pe anii 2002 si 2003 nr. -/2005 si nr. -/2005 
emise de Administratia Finantelor Publice mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, in 
baza raportului de inspectie fiscala nr. -/2005, pe numele persoanei fizice 
autorizate X, domiciliata in mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna. 
 Administratia Finantelor Publice mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna va 
emite noi decizii de impunere anuale prin care se vor lua in calcul, la 
determinarea impozitului pe venit aferent anilor 2002 si 2003, platile anticipate 
retinute si virate la bugetul de stat de S.C. "Y" S.R.L.. 
 Definitiva. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 


