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DECIZIA nr.135/21.11.2006 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
IONESCU IOANA 

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…………… din 25.10.2006, 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………/26.10.2006, cu 
privire la contesta�ia formulat� de IONESCU IOANA, CNP …………………, 
domiciliat� în Constan�a, str……………… nr…….  

 
Obiectul contesta�iei îl reprezint� diferen�a de impozit pe 

venit în cuantum de …………… lei stabilit� prin Decizia de impunere 
pentru anul 2005, nr……………… din data de 29.09.2006, emis� de 
A.F.P. Constan�a. 

 
Contesta�ia a fost introdus� de contribuabil, fiind 

îndeplinite prevederile art.176(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 pentru pl��i anticipate a fost 
comunicat� prin po�t� în data de 12.10.2006, iar contesta�ia a 
fost depus� la organul fiscal emitent în data de 20.10.2006, 
fiind înregistrat� sub nr…………… . 

 
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 A.F.P. Constan�a sub 

nr……………/20.10.2006, contribuabilul IONESCU IOANA contest�  
diferen�a de impozit pe venitul din activit��i independente pe 
anul 2005, rezultat� din Decizia de impunere nr……………… din data 
de 29.09.2006, sus�inând c� stabilirea acesteia prin  aplicarea 
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cotei de impozit de 16%, s-a f�cut în mod nelegal de c�tre 
organul fiscal. 

  În acest sens, petenta afirm� c� a depus la organul fiscal 
declara�ia special� privind veniturile realizate în anul 2005 
fiind înregistrat� sub nr……………/15.05.2006, cod 200, în care se 
reg�sesc numai venituri din cedarea folosin�ei bunurilor. 

În contesta�ie petenta arat� c� este asociat unic �i 
administrator la S.C. F……………… S.R.L., societate autorizat� de 
CECAR �i nu realizeaz� venituri de natur� salarial�. 

Petenta sus�ine c� a realizat venituri din activit��i 
independente în spe��, venituri din expertize contabile, 
venituri care se încadreaz� în prevederile art.46 din Codul 
fiscal. Conform prevederilor art.52, alin.2, lit.a) din Codul 
fiscal, veniturile din activit��i independente(expertize 
contabile �i tehnice, judiciare �i extrajudiciare, art.52, 
lit.e), se impoziteaz� cu cota de 10% din venitul brut �i nu cu 
cota de 16% a�a cum eronat s-a calculat prin Decizia de impunere 
anual�. 

Din adeverin�a nr…………/01.03.2006, emis� de Tribunalul 
Constan�a - Biroul de expertiz�, rezult� c� în anul 2005 
subsemnata a realizat un venit brut din activitatea de expertiz� 
contabil� în sum� de …………… lei, pentru care s-a re�inut �i virat 
un impozit în cot� de 10%, respectiv …………… lei. 

În sus�inerea cererii, petenta anexeaz� în copie 
documentele în baza c�rora î�i motiveaz� contesta�ia. 

 
În concluzie, petenta sus�ine c� nu datoreaz� diferen�a de 

impozit pe venit în sum� de …………… lei rezultat� din Decizia de 
impunere anual� pentru anul 2005.    

Totodat� petenta arat� c� Decizia de impunere contestat� nu 
este �tampilat� �i nu poart� semn�tura persoanelor autorizate.  
 
     II. Prin Decizia de impunere anual� nr....... din data de 
29.09.2006 emis� de A.F.P. Constan�a, pentru venitul în sum� de 
....... lei realizat în anul 2005 din profesii liberale, a fost 
stabilit�  o diferen�� de impozit pe venit de plat� în sum� de 
...... lei. 

Diferen�a de impozit a rezultat ca urmare a aplic�rii cotei 
de impozit de 16% asupra venitului realizat din activitatea de 
expertiz� contabil� de c�tre d-na IONESCU IOANA, a�a cum rezult� 
din Adeverin�a eliberat� de Tribunalul Constan�a - Biroul de 
expertiz� nr....../01.03.2006 privind venitul brut �i impozitul 
re�inut pe veniturile cu regim de re�inere la surs� pe anul 2005 
respectiv, ........ lei 

     
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei �i motiva�iile petentului, �inând cont de 
dispozi�iile legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
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Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� impozitul pe venit  
pentru anul 2005 a fost stabilit corect �i în baza prevederilor 
legale, de organul fiscal. 

�

În drept,��potrivit prevederilor cuprinse la cap. 2 “Venituri  
din activit��i independente”, art.52 “Re�inerea la surs� a 
impozitului reprezentând pl��i anticipate pentru unele venituri 
din activit��i independente” din O.U.G. nr.138/2004 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal:  

“(1) Pl�titorii urm�toarelor venituri au obliga�ia de a 
calcula, de a re�ine �i de a vira impozit prin re�inere la 
surs�, reprezentând pl��i anticipate, din veniturile pl�tite:(…)  

(2) Impozitul ce trebuie re�inut se stabile�te dup� cum 
urmeaz�:  

a) în cazul veniturilor prev�zute la alin.(1) lit.a) - e), 
aplicând o cot� de impunere de 10% la venitul brut;”,   

 
  iar conform art.54 - ”Impozitarea venitului net din 
activit��i independente”:  

“Venitul net din activit��i independente se impoziteaz� 
potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu”. 

 
 La capitolul X al titlului Impozitul pe venit, se 
precizeaz� urm�toarele: 

“Art. 82: Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit 
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, din cedarea folosin�ei bunurilor, cu excep�ia 
veniturilor din arendare, precum �i venituri din activit��i 
agricole sunt obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i 
anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor 
pentru care pl��ile anticipate se stabilesc prin re�inere la 
surs�. 

Art.83: Declara�ia de venit �i declara�ii speciale  
(1) Contribuabilii prev�zu�i la art.40 alin.(1) lit.a) �i 

cei care îndeplinesc condi�iile de la art.40 alin.(2), cu 
excep�ia contribuabililor prev�zu�i la alin.(4) din prezentul 
articol, au obliga�ia de a depune o declara�ie de venit la 
organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declara�ia 
de venit se depune o dat� cu declara�iile speciale pentru anul 
fiscal, pân� la data de 15 mai inclusiv a anului urm�tor celui 
de realizare a venitului.  
  (3) Declara�iile speciale se completeaz� pentru fiecare 
surs� de realizare a venitului. Declara�iile speciale se depun 
de to�i contribuabilii care realizeaz�, individual sau dintr-o 
form� de asociere, venituri din activit��i independente, precum 
�i venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, inclusiv pentru 
veniturile din activit��i agricole determinate în sistem 
real.(…) 
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Art.84 - Stabilirea �i plata impozitului pe venitul net 
anual impozabil  

(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este 
calculat de organul fiscal competent, pe baza declara�iei de 
venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual 
impozabil din anul fiscal respectiv”.  

Conform dispozi�iilor pct.172 din H.G. nr.1044/2004 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
declara�ia de venit reprezint� ”documentul prin care 
contribuabilii declar� veniturile ob�inute în anul fiscal de 
raportare, în vederea calcul�rii, de c�tre organul fiscal în a 
c�rui raz� teritorial� î�i are domiciliul fiscal, a venitului 
net anual impozabil �i a impozitului pe venitul anual”.  

 
Din coroborarea textelor de lege citate rezult� c�, pentru 

veniturile realizate în anul 2005, inclusiv din activit��i 
independente ob�inute din profesii, contribuabilii aveau 
obliga�ia de a depune o declara�ie de venit împreun� cu 
declara�ia special�, pân� pe data de 15 mai a anului curent, 
urmând ca în baza acesteia, organul fiscal s� stabileasc� 
impozitul pe venit prin aplicarea cotei de 16%. 

 
În spe��, se re�ine c� petenta nu a depus declara�ia de 

venit pentru venitul în sum� de …………… lei realizat în anul 2005 
din activitatea de expertiz� contabil�,  situa�ie în care 
organul fiscal a calculat impozitul cuvenit bugetului de stat în 
baza informa�iilor furnizate de pl�titorul de venit, aplicând în 
mod corect cota de impozit pe venit de 16% . 

Din impozitul rezultat în sum� de …………… lei a fost dedus� 
plata anticipat� în contul impozitului în sum� de ………… lei, 
re�inut� la surs� de pl�titorul de venit prin aplicarea cotei de 
10%, rezultând în final o diferen�� de impozit de plat� în 
cuantum de …………… lei. 

Având în vedere prevederile invocate, se re�ine c� 
sus�inerea petentei cu privire la aplicarea nelegal� a cotei de 
16 % este neîntemeiat� legal �i se bazeaz� pe confuzia pe care 
acesta o face între obliga�ia de a efectua pl��i anticipate în 
contul impozitului pe venit în cot� de 10%, re�inute de 
pl�titorii de venit la momentul pl��ii venitului �i impozitul 
anual final care se calculeaz� prin decizie de impunere de 
organul fiscal prin aplicarea cotei unice de impozit de 16% 
asupra venitului ce trebuia declarat de contribuabil prin 
declara�ia anual� de venit.  
  

Pentru argumentele expuse, se va respinge ca neîntemeiat� 
legal contesta�ia petentei formulat� împotriva Deciziei de 
impunere nr……………… din data de 29.09.2006, emis� de A.F.P. 
Constan�a. 
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În ceea ce prive�te sesizarea petentei potrivit c�reia 
decizia de impunere atacat� nu este semnat� �i �tampilat�, se 
re�in urm�toarele:     
  
 Dispozi�iile art.43 alin.2 din Codul de procedur� fiscal� 
republicat, precizeaz� care sunt elementele pe care trebuie s� 
le cuprind� actul administrativ �i anume: 
“a) denumirea organului fiscal emitent; 
 b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce 
efectele; 
 c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei 
împuternicite de contribuabil; 
 d) obiectul actului administrativ fiscal; 
 g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale organului 
fiscal, potrivit legii; 
 h) �tampila organului fiscal emitent; 
 i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a 
contesta�iei �i organul fiscal la care se depune contesta�ia….”   

Deasemenea, potrivit dispozi�iilor alin.3 al aceluia�i 
articol, 

“Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin.2 prin 
intermediul mijloacelor informatice este valabil �i în cazul în 
care nu poart� semn�tura persoanelor împuternicite ale organului 
fiscal, potrivit legii, �i �tampila organului emitent, dac� 
îndepline�te cerin�ele legale aplicabile în materie” , 

 
iar potrivit alin.4 al art.43, 
“prin ordin al ministrului finan�elor publice de stabilesc 

categoriile de acte administrative care se emit în condi�iile 
alin.3”. 
 În aplicarea dispozi�iilor alin.3 �i 4 ale art.43, a fost 
emis O.M.F.P. nr.1430/2004 privind emiterea prin intermediul 
mijloacelor informatice a unor acte administrative, unde, la 
art.1 se precizeaz� : 

“ urm�toarele acte administrative emise prin intermediul 
mijloacelor informatice, în procesul de administrare a 
impozitului pe venitul global, sunt valabile f�r� semn�tura �i 
�tampila organului emitent, îndeplinind cerin�ele legale 
aplicabile actelor administrative: 

- Decizia de impunere anual�, cod 14.13.02.13/a.(…)”. 
 
În contextul prevederilor legale men�ionate se re�ine c�, 

Decizia de impunere anual� emis� de A.F.P. Constan�a întrune�te 
condi�iile de act administrativ-fiscal, motiv pentru care 
sesizarea petentei pentru acest cap�t de cerere este 
neîntemeiat�.  
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Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 180  �i 
186 alin.(1) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G. 
nr.92/2003, republicat�,  se 

 
DECIDE: 

 
Respingerea ca neîntemeiat� legal, a contesta�iei formulate 

de c�tre IONESCU IOANA  împotriva impozitului pe venit în 
cuantum de …………… lei, stabilit prin Decizia de impunere pentru 
anul 2005, nr........ din data de 29.09.2006, emis�  de A.F.P. 
Constan�a. 

 
În conformitate cu dispozi�iile art.180 alin.(2) din 

Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este 
definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data 
primirii prezentei, în temeiul art.188 alin.2 din acela�i act 
normativ, coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004 .  

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                    VASILICA MIHAI 
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