
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR 
PUBLICE A JUDETULUI PRAHOVA
Serviciul Solutionarea Contestatiilor

                                               DECIZIA nr. 4 din 18 ianuarie 2005

Serviciul Solutionarea Contestatiilor din cadrul Directieie Generale a Finantelor
Publice Prahova a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice, prin adresa
nr....../07.01.2005 - inregistrata la D.G.FP. Prahova sub nr. ...../12.01.2005, in legatura
cu contestatia doamnei ........

Obiectul contestatiei il reprezinta suma de ..... lei, reprezentand diferenta de
impozit anual de regularizat in plus datorata bugetului de stat, stabilita prin Decizia
de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe
anul 2003 nr......./09.09.2004, emisa de catre Administratia Finantelor Publice.

Contestatia a fost depusa in termenul legal de 30 de zile prevazut de art.178
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata - Titlul IX
“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale”.

I. - Doamna ...... sustine urmatoarele:
“[...] contest decizia de impunere anuala pe anul 2003.
Va rog sa reanalizati impozitul pe venitul anual global, aferent anului 2003.”

II. - Prin Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu
domiciliul in Romania pe anul 2003, inregistrata la Administratia Finantelor Publice  sub
nr....../09.09.2004, s-a stabilit ca doamna .... mai are de achitat bugetului de stat o
diferenta de impozit pe venit de plata in suma de ..... lei [rd.21, lit.a) din decizie].

III. - Din analiza actelor si documentelor existente in dosarul contestatiei,
rezulta urmatoarele:

- In anul 2003, doamna ...... a obtinut venituri supuse procedurii de
globalizare, respectiv venituri din salarii la functia de baza de la angajatorul ...., care a
intocmit pentru aceasta fisa fiscala 1 (......lei), precum si venituri salariale altele decat
cele de la functia de baza de la angajatorul ..... (luna decembrie), pentru care s-a
intocmit fisa fiscala 2 (.....lei).

- Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in
Romania pe anul 2003 a fost emisa, iar impozitul pe venitul anual global datorat a fost
determinat in conformitate cu prevederile art.65 din O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe
venit, aprobata prin Legea nr.493/2002.

- Din Decizia de impunere anuala pe anul 2003 nr......./09.09.2004, rezulta
urmatoarele:

* La un venit anual global impozabil de ..... lei (........ lei venit realizat - ...... lei
deduceri personale cuvenite), s-a stabilit un impozit pe venitul anual global datorat in
suma de ..... lei .

Intrucat obligatiile stabilite privind platile anticipate retinute in contul impozitului
anual au fost in suma de ..... lei,  a rezultat o diferenta de impozit pe venit de plata in
suma de ..... lei.
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Precizam ca Administratia Finantelor Publice a emis Decizia de impunere anuala
pe anul 2003 avand in vedere datele inscrise in fisa fiscala 1, fisa fiscala 2, ca si in
Declaratia de venit global intocmita de doamna .... si inregistrata la organul fiscal
teritorial sub nr....../12.05.2004, din care rezulta un venit net din salarii realizat in anul
2003 de contestatoare in suma de ..... lei.

* Cu privire la solicitarea contestatoarei de a reanaliza impozitul pe venitul
anual global aferent anului 2003, precizam urmatoarele:

- Impozitul pe venitul anual global datorat a fost calculat conform prevederilor
alin.(1) al art.1 din O.M.F.P nr.192/28.01.2004  privind stabilirea baremului anual de
impunere si a deducerii personale de baza pentru calculul impozitului pe venitul anual
global impozabil realizat in anul fiscal 2003.

- Drept urmare, Administratia Finantelor Publice a stabilit in mod corect ca
datorat de catre contestatoare impozitul pe venitul anual global in suma de .... lei, suma
calculata in baza Ordinului sus mentionat, astfel: venitul anual global impozabil in suma
de ..... lei se incadreaza in transa ......, careia ii corespunde un impozit de ..... lei.

Intrucat obligatiile stabilite privind platile anticipate au fost in suma de .... lei, a
rezultat o diferenta de impozit pe venit ramasa de plata in suma de ..... lei, corect
stabilita.

Fata de cele prezentate mai sus, rezulta ca impozitul pe venit datorat de
doamna .... pe anul 2003 a fost corect calculat de catre reprezentantii Administratiei
Finantelor Publice, respectiv conform prevederilor legale, drept pentru care se va
respinge contestatia ca neintemeiata.

IV. - Concluzionand analiza pe  fond a contestatiei si in conformitate cu
prevederile art.185 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 impotriva diferentei
de impozit pe venit in suma de ... lei stabilita de catre Administratia Finantelor Publice
prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate pe anul 2003.

2. - In conformitate cu prevederile alin.(2) al art.187 din O.G. nr.92/2003,
republicata, prezenta decizie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la primire, la
instanta de contencios administrativ competenta din cadrul Tribunalului Prahova.

               DIRECTOR EXECUTIV,
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