DECIZIA NR. 209/ .06.2011
privind solutionarea contestatiei formulata de dl.XXXXX
domiciliat in Sibiu, str. XXXXXX. Nr. X, jud. Sibiu
Drectia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 209 din OG 92/ 2003
cu solutionarea contestatiei formulate de dl.XXXXX, impotriva Deciziei de impunere din
oficiu nr XXXXX/30.03.2011, intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului
Sibiu.
Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/ 2003 R fiind transmisa
prin posta in data de 21.04.2011 si inregistrata la Administratie Finantelor Publice a
Municipiului Sibiu sub nr. XXXXdin 18.05.2011, iar dosarul complet al contestatiei a fost
transmis sub nr. XXXXX/24.05.2011
Decizia de impunere a fost comunicata contribuabilului in data de 11.04.2011.
Suma total contestata este de XXX lei , cuprinsa in decizia de impunere din oficiu pe anul
2007, rezultata din regularizarea veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor de
comision, declarate prin Declaratia 205.
I Prin contestatia depusa , petentul solicita:
- anularea deciziei de impunere din oficiu nr. XXXX/30.03.2011 ca netemeinica si nelegala
Petentul invoca in sustinerea contestatiei urmatoarele:
- in anul 2007 „ nu am efectuat activitati comerciale in calitate de persoana fizica pe baza
de comision, ci ca asociat unic al S.C XXXX S.R.L care are alt regim juridic si norme de
impozitare.”
II. Prin decizia de impunere din oficiu pe anul 2007 ce face obiectul contestatiei, suma de
XXX lei, reprezenta diferenta de impozit anual de regularizat , rezultata din regularizarea
veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor de comision, declarate prin
declaratiile informative 205, din care s-a retinut la sursa un impozit de 10%.
III. Avand in vedere sustinerile partilor, legislatia in vigoare in perioada supusa
controlului, documentele aflate la dosarul cauzei , organul de solutionare a contestatiei
retine urmatoarele;
- organul fiscal a stabilit prin Decizia de impunere din oficiu nr. XXXXXX/30.03.11

o diferenta de impozit anual de regularizat de XXX lei
- aceasta diferenta de impozit a fost stabilita in baza Declaratiilor 205 depuse de S.C xxx
S.R.L XXXx, pe numele dl. XXXX si avand in vedere si prevederile art.83 alin.(4) din OG
92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Petentul sustine ca nu datoreaza aceasta suma, venind in aparare cu contractul de comision
din 16.01.2007, incheiat intre S.C XXX XXXXXX S.R.L si XXXx in calitate de
reprezentant al SC XXXX S.R.L.
Mentionam ca sustinerea petentului referitoare la faptul ca organul fiscal a fost informat
gresit „ intrucat eu in acel an am efectuat activitati pe baza de comisionare, insa nu in
calitate de persoana fizica , ci ca asociat unic al SC XXXX S.R.L ” nu poate fi retinuta
favorabil in solutionarea contestatiei deoarece Declaratiile 205 au fost efectiv depuse pe
numele sau ca persoana fizica, respectiv XXXXX si nu pe societate al carui reprezentant
este. De aceea , in mod corect organul fiscal teritorial a emis decizia de impunere din oficiu
pe anul 2007 pe numele sau.
Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 R
DECIDE
Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXX lei ce reprezinta impozit pe
venit
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la comunicare .
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