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DECIZIA  Nr.14/11.05.2007 

privind solutionarea  contestatiei  depusa  de PF X
înregistrata  la  D.G.F.P.  Calarasi  sub  nr. 8243/28.03.2007    

                                

Compartimentul  Solutionare  Contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale
 a  Finantelor  Publice  Calarasi  a  fost  sesizat  de  catre Administratia
Finantelor Publice a Municipiului Calarasi asupra contestatiei formulata de PF
X domiciliata in municipiul Calarasi, strada Zefirului, nr.1, bloc I8, scara 2,
ap.12, impotriva Actului administrativ fiscal - Decizia de impunere anuala pe
anul 2002 nr.51300100797401/16.06.2003 privind impozitul pe venitul anual
global emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi. 

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.177 alin.(1) Titlul
IX Cap.I din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
avand in vedere faptul ca Decizia de impunere a fost comunicata
contribuabilului in data de 23.0.2007, asa cum rezulta din documentele
existente la dosarul cauzei.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.175
alin.(1) si art.179 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, D.G.F.P. Calarasi prin Compartimentul Solutionare
Contestatii este competenta sa solutioneze contestatia depusa de PF X.

I. Din analiza contestatiei  s-a  constatat  ca PF X contesta Decizia de
impunere anuala pe anul 2002 nr.51300100797401 din 16.06.2003 privind
impozitul pe venitul anual global emisa de Administratia Finantelor

1



Publice a Municipiului Calarasi, prin care s-au stabilit diferente de impozit
in plus in suma de X lei, respectiv X lei . 

Motivele formulate de petenta in sustinerea contestatiei sunt urmatoarele:
La Fisa Fiscala 1 pentru venituri din salarii la functia de baza pentru anul

2002, la cap.V lit.A, “prima de vacanta” este o eroare de scriere survenita de la
Scoala Generala nr.11.

Contestatoarea precizeaza ca in invatamant nu se acorda prime de
vacanta.

Avand in vedere motivele formulate, solicita recalcularea impozitului pe
venitul global pentru anul 2002.

De asemenea, contesta Somatia nr.1455/07.03.2007 impreuna cu Titlul
executoriu din aceeasi data, precizand ca nu a fost instiintata despre plata unei
diferente de impozit in plus, rezultata din decizia de impunere anuala pe anul
2002. 

II. Din  continutul  Deciziei de impunere anuala pe anul 2002
nr.51300100797401/16.06.2003 privind impozitul pe venitul anual global
emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi,
rezulta:

In baza art.65 din Ordonanta Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe
venit, aprobata prin Legea nr.493/2002, a Declaratiei de venit global pe anul
2002 inregistrata sub nr.4055 din 27.03.2003, se stabileste impozitul pe venitul
anual global, astfel:

- venit net din salarii = X lei ;
- diferente cheltuieli profesionale = X lei;
- venit anual global = X lei;
- deduceri personale cuvenite = X lei;
- venit anual global impozabil = X lei;
- impozit pe venitul anual global datorat = X lei;
- obligatii stabilite privind platile anticipate = X lei;
- diferente de impozit stabilite in plus =        X lei 

III.  Avand in vedere motivele invocate de contestatoare, actul
administrativ fiscal atacat, actele normative invocate, precum si
documentele existente la dosarul cauzei, se retin urmatoarele:

1.Referitor la suma de X lei reprezentand diferenta de impozit
stabilita in plus prin Decizia de impunere anuala pe anul 2002
nr.51300100797401/16.06.2003 privind impozitul pe venitul anual global,  
Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi prin Compartimentul
Solutionare Contestatii este investita sa se pronunte daca aceasta suma a
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fost stabilita corect, in conditiile in care  impozitul pe venitul anual global
s-a stabilit pe baza Declaratiei de venit global.

In fapt , contestatoarea depune la Administratia Financiara a
Municipiului Calarasi sub nr.4055/27.03.2003 Declaratia de venit global pe
anul 2002, prin care declara venit net din salarii in suma de X lei  si plati
anticipate in contul impozitului pe venit din salarii in suma de X lei, anexand
fisele fiscale pe baza carora s-a completat declaratia.

Sumele declarate de contribuabil corespund cu sumele inscrise in Fisele
Fiscale emise pe numele acestuia de catre angajatori pentru veniturile din salarii
la functia de baza pentru anul 2002.  

Organul fiscal emite Decizia de impunere anuala pe anul 2002
nr.51300100797401/16.06.2003 privind impozitul pe venitul anual global pe
baza Declaratiei de venit global pe anul 2002 inregistrata sub nr.4055 din
27.03.2003, stabilind impozit pe venitul anual global in suma de X lei ,
luandu-se ca baza de calcul venitul net din salarii declarat ca fiind realizat pe
anul 2002 de catre PF X. Venitul anual global impozabil in suma de X lei  s-a
stabilit de catre organul fiscal prin acordarea deducerilor personale cuvenite in
suma de X lei .

Din impozitul pe venitul anual global in suma de X lei stabilit, s-au
scazut platile anticipate in contul impozitului pe venit in suma de X lei
declarate, rezultand astfel diferenta de impozit stabilita in plus in suma de X lei  
respectiv X lei. 

In drept,  art.65 “Determinarea impozitului pe venitul anual global” din
Ordonanta Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, precizeaza:

“(1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul
fiscal în raza căruia îşi are domiciliul contribuabilul ori de alte organe
stabilite prin hotărâre a Guvernului, după caz, pe baza declaraŃiei de venit
global, prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global
impozabil, determinat în condiŃiile prezentei ordonanŃe.

(2) Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pentru anul
precedent şi emite o decizie de impunere în intervalul stabilit anual prin ordin
al ministrului finanŃelor publice.

(3) În această decizie organul fiscal stabileşte şi diferenŃele de impozit
anual rămase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determină
prin scăderea din impozitul anual datorat a obligaŃiilor reprezentând plăŃi
anticipate cu titlu de impozit.”    

Art. 69 din Ordonanta Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit,
precizeaza:
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“Pl ătitorul unui venit cu regim de reŃinere la sursă a impozitului
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din prezenta
ordonanŃă.”

Conform  prevederilor art.70 alin.(2) din Ordonanta Guvernului
nr.7/2001 privind impozitul pe venit, pentru veniturile din salarii informaŃiile
cu privire la calculul impozitului reŃinut pentru fiecare beneficiar de venit sunt
cuprinse în fişa fiscală. 

De asemenea, art.80 “Forma şi conŃinutul declaraŃiei fiscale” din O.G. nr.
92/2003  privind  Codul  de  procedura fiscala, republicata, la alin.(3)
precizeaza:

“Contribuabilul are obligaŃia de a completa declaraŃiile fiscale înscriind
corect, complet şi cu bună-credinŃă informaŃiile prevăzute de formular,
corespunzătoare situaŃiei sale fiscale”. 

Referitor la afirmatia contestatoarei potrivit careia la Fisa Fiscala 1
pentru venituri din salarii la functia de baza pentru anul 2002 este o eroare de
scriere survenita de la Scoala Generala nr.11, aceasta nu poate fi retinuta in
solutionarea favorabila a cauzei din urmatoarele considerente:

Atat angajatorul cat si contribuabilul, in situatia in care ar fi constatat
eventuale erori de completare a fisei fiscale si a declaratiei de venit global,
aveau posibilitatea indreptarii erorilor prin depunerea fisei fiscale rectificative
precum si a declaratiei rectificative.

Avand in vedere cele precizate mai sus, se retine ca Decizia de impunere
anuala pe anul 2002 nr.51300100797401/16.06.2003 privind impozitul pe
venitul anual global a fost emisa corect, diferenta de impozit in suma de X lei  a
fost stabilita corect pe baza datelor inscrise in declaratia contribuabilului, motiv
pentru care contestatia se va respinge ca neintemeiata.

2. Referitor la contestatia formulata impotriva somatiei
nr.1455/07.03.2007 emisa in baza titlului executoriu nr.1455/07.03.2007, se
retin urmatoarele:

In drept , art.141 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, prevede: “Executarea silita incepe prin
comunicarea somatiei” coroborat cu dispozitiile art.169 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care
stipuleaza:

(1) “Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de
executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele
de executare, (...).

(3) Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul
caruia a fost pornita executarea, (...).

(4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se
judeca in procedura de urgenta.”
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Avand in vedere prevederile legale mai sus enuntate, se retine ca Directia
Generala a Finantelor Publice Calarasi prin Compartimentul Solutionarte
Contestatii nu se poate investi cu solutionarea acestui capat de cerere intrucat
competenta materiala de solutionare apartine instantei judecatoresti.    

 
Pentru considerentele de fapt si de drept expuse in continutul deciziei, în  

conformitate cu  prevederile art.186 alin.(1)  din O.G. nr. 92/2003  privind  
Codul  de  procedura fiscala, republicata, se

                   
  D E C I D E:

1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de PF X pentru
suma de X lei, reprezentand diferenta de impozit in plus in contul impozitului
pe venitul anual, stabilit prin Decizia nr.51300100797401/16.06.2003.

2. Lipsa competentei materiale a Directiei Generale a Finantelor Publice
Calarasi - Compartimentul Solutionarte Contestatii de solutionare a capatului
de cerere privind somatia nr.1455/07.03.2007 emisa in baza titlului executoriu
nr.1455/07.03.2007, aceasta revenind instantei judecatoresti.

Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  la  instanta  judecatoreasca  de  
contencios  administrativ competenta  potrivit  art.188  alin. (2) din Titlul IX
Cap.IV  din  O.G. nr.92/2003 privind  Codul  de  procedura  fiscala,
republicata.

DIRECTOR  EXECUTIV,
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