
 
Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/70 80 83 

1

 
 
 
 
 
 

  
 
 

DECIZIA nr.83/12.09.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

D-na LECHIN�AN CHIVU�A NELA 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………………… 

 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice 
Constan�a prin adresa nr……………/21.08.2006, înregistrat� la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr……………/21.08.2006, cu privire la contesta�ia 
formulat� de doamna IONESCU IOANA, persoan� fizic�, cu domiciliul 
în localitatea Constan�a, str……………… nr…… CNP …………………….  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� decizia de impunere 
anual� pentru veniturile realizate în anul 2000 nr………………… din data 
de 06.07.2006 din care rezult� obliga�ia de plat� în sum� de ………… 
lei reprezentând impozit pe venit. 

Contesta�ia a fost formulat� de contribuabil, fiind 
îndeplinite prevederile art.176 alin.(1) lit.e) din O.G. 
nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal� republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act 
normativ. 

Astfel, decizia de impunere anual� contestat� a fost 
comunicat� petentei în data de 18.07.2006 a�a cum rezult� din 
copia confirm�rii de primire existent� la dosarul cauzei, iar 
contesta�ia a fost înregistrat� la organul fiscal în data de 
17.08.2006.   

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond 
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
    I. Prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 
Publice Constan�a sub nr……………/17.08.2006, iar la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr…………/21.08.2006, doamna IONESCU IOANA a formulat 
contesta�ie împotriva Deciziei de impunere anual� pentru persoane 
fizice române cu domiciliul în România pe anul 2000 
nr......./06.07.2006, emis� din oficiu de c�tre A.F.P. Constan�a, 
din care rezult� debitul de plat� în cuantum de ...... lei, 
invocând faptul c� din fi�a fiscal� 1 emis� de T........ 
Constan�a, institu�ie în care î�i desf��oar� activitatea, rezult� 
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c� nu datorez� nici o sum� pentru impozitul pe venit, ci mai mult 
i-a fost restituit impozit re�inut în plus.  
 
 II. Prin Decizia de impunere anual� pentru persoane fizice 
române cu domiciliul în România pe anul 2000 nr......./06.07.2006, 
emis� din oficiu de c�tre A.F.P. Constan�a, în baza art.81 
alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, s-a 
stabilit impozitul pe venitul global datorat de d-na IONESCU IOANA 
pentru anul 2000. 

În baza informa�iilor aflate la dispozi�ia Administra�iei 
Finan�elor Publice Constan�a, dup� consolidarea bazei de date, 
contribuabila figureaz� în anul 2000 cu venituri din salarii la 
func�ia de baz� �i cu venituri în afara func�iei de baz� (urmare a 
fi�elor fiscale depuse de c�tre angajatori la organul fiscal 
competent), respectiv: 

- venituri din salarii la func�ia de baz� - FF1 pe numele 
IONESCU IOANA, cod angajator ………………, denumire angajator: 
T……………… CONSTAN�A, cu un venit net în sum� de ……………… lei 
(ROL) sau …………… lei (RON), fi�� fiscal� regularizat�; 

- venituri din salarii în afara func�iei de baz�, pe numele 
IONESCU IOANA - data angaj�rii 01.06.2000, respectiv data 
încet�rii activit��ii 30.06.2000, cod angajator ……………, 
denumire angajator: SC C……………… S.A., cu un venit net în 
sum� de ……………… lei (ROL) sau ………… lei (RON). 

   
La determinarea impozitului datorat s-a luat în calcul 

venitul net din salarii realizat la func�ia de baz� (........ lei) 
la care a fost ad�ugat venitul net realizat în afara func�iei de 
baz� (.... lei) din care s-a sc�zut deducerile personale de baz� 
(...... lei) rezultând un venit anual global impozabil de sum� de 
....... lei.  

Din impozitul anual în sum� de ...... lei aferent venitului 
anual impozabil s-a sc�zut impozitul reprezentând pl��ile 
anticipate în sum� de ...... lei (..... lei re�inut de angajator 
prin FF1 - ..... lei restituit de angajator prin regularizarea FF1 
+ ... lei re�inut de angajatorul care a întocmit FF2), rezultând o 
diferen�a de impozit pe venit de plat� în sum� de ..... lei (RON).  

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motivele petentei �i �inând cont de dispozi�iile 
legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� suma de ...... lei, 
reprezentând  diferen�� de impozit pe venitul global, stabilit� 
prin Decizia de impunere anual� nr........ pentru veniturile 
realizate pe anul 2000 de d-na IONESCU IOANA, a fost stabilit� 
corect de organul fiscal. 

  
În fapt, organele fiscale din cadrul A.F.P. Constan�a, în 

temeiul art.81 alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
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procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, au stabilit din oficiu impozitul pe venitul anual 
global datorat, prin emiterea Deciziei de impunere anual� pentru 
veniturile realizate pe anul 2000 nr......... 
 Prin decizie, pentru venitul anual global impozabil în sum� 
de ........ lei(RON), a rezultat o diferen�� de impozit de plat� 
în contul impozitului pe venitul anual în sum� de ...... lei. 
 Petenta contest� diferen�a de impozit de plat� stabilit�, 
motivând c� din fi�a fiscal� intocmit� de T........ Constan�a nu 
rezult� c� datoreaz� impozit pe venit, ci dimpotriv� a fost 
re�inut� o sum� mai mare decât cea datorat�.   

În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.59 din O.G. 
nr.73/1999 privind impozitul pe venit �i dispozi�iile O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�rora: 

ART. 59 din O.G. nr.73/1999: 
    " (1) Contribuabilii au obliga�ia s� completeze �i s� depun� 
la organul fiscal în raza c�ruia î�i au domiciliul o declara�ie de 
venit global, precum �i declara�ii speciale, în mod e�alonat pân� 
la data de 31 martie a anului urm�tor celui de realizare a 
venitului." 

(2) Declara�iile speciale se completeaz� pentru fiecare 
categorie de venit �i pe fiecare loc de realizare a acestuia �i se 
depun la organul fiscal unde se afl� sursa de venit. 
    (3) La propunerea Ministerului Finan�elor Guvernul aprob� 
criteriile �i termenele de depunere e�alonat� a declara�iei de 
venit global �i a declara�iilor speciale. 
    (4) Contribuabilii care realizeaz� venituri dintr-o singur� 
surs�, sub form� de salarii, nu sunt obliga�i s� depun� declara�ie 
de venit global. De asemenea, nu se va depune declara�ie special� 
pentru acele venituri a c�ror impunere este final�. 

ART. 81(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� 
   " Depunerea declara�iilor fiscale 
    (4) Nedepunerea declara�iei fiscale d� dreptul organului 
fiscal s� procedeze la stabilirea din oficiu a obliga�iilor 
fiscale prin estimarea bazei de impunere potrivit art. 66. 
Stabilirea din oficiu a obliga�iilor fiscale nu se poate face 
înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la în�tiin�area 
contribuabilului privind dep��irea termenului legal de depunere a 
declara�iei fiscale." 

Deasemenea în ceea ce prive�te determinarea venitului anual 
impozabil, aferent anului 2000, art.12 din O.G. nr.73/1999 privind 
impozitul pe venit,  stipuleaz�: 

" ART. 12 
    (1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 2 alin. (1) lit. a) au 
dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub 
form� de deducere personal� de baz� �i deduceri personale 
suplimentare, acordate, pentru fiecare lun� a perioadei 
impozabile. 
    (2) Deducerea personal� de baz� începând cu luna ianuarie 2000 
este fixat� la suma de 800.000 lei pe lun�. 
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    (3) Deducerea personal� suplimentar� se calculeaz� în func�ie 
de deducerea personal� de baz�, astfel: 

a)0,6 înmul�it cu deducerea personal� de baz� pentru 
so�ia/so�ul aflat�/aflat în între�inere; 
     b)0,35 înmul�it cu deducerea personal� de baz� pentru fiecare 
din primii doi copii �i 0,20 înmul�it cu deducerea personal� de 
baz� pentru fiecare din urm�torii copii afla�i în între�inere; 
(...)" 

Din coroborarea textelor legale citate mai sus, rezult� c�  
contribuabilii care realizeaz� venituri care se supun globaliz�rii  
(venituri din activit��i independente, venituri din salarii, 
venituri din cedarea folosin�ei bunurilor) au obliga�ia s� 
completeze �i s� depun� la organul fiscal în raza c�ruia î�i au 
domiciliul, o declara�ie de venit global, excep�ie f�când doar cei 
care realizeaz� venituri dintr-o singur� surs�, sub form� de 
salarii, ace�tia neavând obliga�ia depunerii declara�iei de venit 
global.  

Pentru determinarea venitului anual impozabil, aferent anului 
2000, contribuabilii au dreptul la deducerea din venitul anual 
global a unor sume sub form� de deducere personal� de baz� �i 
deduceri personale suplimentare, acordate, pentru fiecare lun� a 
perioadei impozabile. 

      
În spe��, în cursul anului 2000 d-na IONESCU IOANA a ob�inut 

venituri din salarii atât la func�ia de baz� de�inut� în cadrul 
T........ Constan�a cât �i în afara func�iei de baz� la 
angajatorul SC C......... SA, având asfel obliga�ia de a întocmi 
�i depune la organul fiscal de domiciliu Declara�ia de venit 
global.   

Se re�ine c� d-na IONESCU IOANA, în contesta�ia formulat�, nu 
men�ioneaz� dac� a ob�inut sau nu în anul 2000 venituri de la 
angajatorul SC C......... SA a�a cum rezult� din baza de date 
de�inut� de organul fiscal.  

În temeiul art.81 alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, organele fiscale din cadrul A.F.P. Constan�a, în baza 
celor dou� fi�e fiscale existente în baza de date au stabilit din 
oficiu impozitul pe venitul anual global datorat, prin emiterea 
Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate pe anul 
2000 nr.......... 
 Prin decizia de impunere, organul fiscal nu a acordat 
contribuabilei deducerile personale suplimentare a�a cum dealtfel 
se men�ioneaz� �i în referatul întocmit de acesta, deduceri ce 
figureaz� în fi�a fiscal� 1, acordate de angajatorul de la func�ia 
de baz�,  pentru cei doi copii aflati in intretinere. 

Fa�� de cele men�ionate se re�ine c�, organul fiscal a 
stabilit eronat impozitul pe venit în sum� de ...... lei, f�r� a 
lua în calcul deducerile personale suplimentare de care 
contribuabila a beneficiat pentru anul 2000.  

În aceast� situa�ie urmeaz� a se desfiin�a Decizia de 
impunere anual� pentru veniturile realizate în anul 2000 
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nr.......... din data de 06.07.2006, urmând ca organul fiscal s� 
procedeze la emiterea unei noi decizii de impunere anual� pe anul 
2000, în conformitate cu cele mai sus precizate.  

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei decizii 
�i în temeiul prevederilor art.180 �i 186(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 

 
D E C I D E: 

 
 

Desfiin�area Deciziei de impunere anual� pentru veniturile 
realizate în anul 2000 nr........... din data de 06.07.2006, emis� 
de Administra�ia Finan�elor Publice Constan�a, urmând ca organul 
fiscal s� procedeze la emiterea unei noi decizii de impunere, în 
baza preciz�rilor din cuprinsul prezentei. 

 
Urmare celor de mai sus, în termen de 30 de zile de la data 

primirii prezentei, se va întocmi o nou� decizie de impunere 
anual�, iar rezultatul se va transmite �i Serviciului Solu�ionare 
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a.  

Definitiv� în sistemul c�ilor de atac, în conformitate cu 
prevederile art.188 alin.2 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 
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