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DECIZIA NR.81/01.11.2005

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu,  a fost investită în baza

art.179 din O.G.nr.92/2003 R, cu soluţionarea contestaţiei formulate de Dl x  împotriva

Deciziei de impunere anuală pe anul 2004 nr./09.08.2005 emisă de Administraţia Finanţelor

Publice Sibiu prin care s-a stabilit un impozit pe venitul anual global datorat dexxxx lei RON.

Aceasta a fost expediată în data de 11.10.2005.

Contestaţia a fost depusă în termenul impus de art.177 din O.G.92/2003 R,

fiind înregistrată la organul fiscal cu nr.xxxx/17.10.2005 iar la Direcţia Generală a Finanţelor

Publice Sibiu cu nrxxxx/20.10.2005.

Petentul îşi motivează contestaţia pe faptul că impozitul pe venit anual global

calculat în baza prevederilor art.90 din Legea nr.571/2003 “a fost menţionat în decizie, fără

aducerea la cunoştinţa subsemnatului a conţinutului Legii nr.571/2003, art.90, cu grila de

impozitare prevăzută. Calculul impozitului pe venitul global pe anul 2004 şi diferenţa în plus

rezultată sunt greşite, sumele înscrise fiind incorecte”.

Având în vedere motivaţiile petentului, documentele existente la dosarul cauzei,

legislaţia în vigoare pe perioada supusă impozitului pe venitul global, organul  de soluţionare

a contestaţiei reţine următoarele :

ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice
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Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu
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 petentul realizează venituri salariale de la Spitalul  x , venitul net din Fişa fiscală 1

fiind dexxxxx lei RON. Această sumă a fost înscrisă la rd.6.1. în Decizia de impunere

anuală pe 2004.Petentul  mai  realizează  în  anul  2004  venituri  şi  în  afara  funcţiei

de   bază conform contractului civil încheiat cu “Asociaţia xxxx şi asociaţii – Cabinete

Medicale Asociate” venitul net impozabil fiind de xxxx lei RON. Acesta este înscris la

rd.1 din Decizie.

Venitul anual global impozabil este xxxx lei RON (xxx lei RON + xxx lei RON –

xx lei RON diferenţă din regularizări).

Prin scăderea sumei de xxxx lei RON reprezentând deduceri personale a

rezultat un venit anual global impozabil de  lei RON .

Impozitarea s-a realizat conform O.M.F. nr.85/2005 “privind stabilirea baremului

anual de impunere şi a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul

anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004” publicat în Monitorul Oficial

nr.113/03.02.2005.

De aici  rezultă că pentru un venit anual impozabil de  peste xxxxx lei ROL

impozitul anual este xxxxxlei + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de xxxxx lei.

În speţa dată, la un venit annual global impozabil de xxxxx lei RON corespunde

un impozit dexxxxx lei RON + 40% din suma ce depăşeşte xxxx lei RON, adicăxxxx + 40% (

În concluzie impozitul pe venitul annual global datorat corespunzător unui venit

annual global datorat de xxxx lei RON este dexxxx lei RON. Această sumă este înscrisă

corect la rd.15 din Decizia ce face obiectul contestaţiei.

Având în vedere că în cursul anului 2004 petentul a achitat pentru veniturile

obţinute de la funcţia de bază un impozit de xxxx lei RON, iar pentru veniturile obţinute în

afara funcţiei de bază un impozit de xxx lei RON, în total xxx lei RON rezultă că mai are de

achitat xxxx lei RON .

Urmare a celor prezentate Decizia de impunere anuală pe anul 2004, ce a făcut

obiectul prezentei contestaţii a fost corect întocmită.
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Pentru  considerentele  reţinute în baza art.180 (1) şi 181 (5) din

O.G.nr.92/2003 R.

D  E  C  I  D  E  :

  -  respinge contestaţia formulată  împotriva  Deciziei nr./09.08.2005

prin care se stabileşte un impozit pe venitul anual global datorat pe anul 2004 de xxxx lei

RON, ca neîntemeiată.

Prezenta Decizie poate fi atacată la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.


