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DECIZIA NR.90/21.12.2005

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

temeiul art.175 şi art.179 (1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 R, – privind Codul de procedură fiscală,

cu soluţionarea contestaţiei formulată de D-na  x , împotriva Deciziei de impunere anuală

pentru veniturile realizate de  persoanele fizice române cu domiciliul în România pe anul

2004 nr./26.10.2005 emisă de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Sibiu.

Contestaţia a fost depusă în termen conform art.177 (1) din O.G.nr.92/2003 R,

fiind înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Sibiu sub nr./18.11.2005

iar la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu sub nr./28.11.2005.

Contestaţia are ca obiect impozitul pe venitul global în sumă dexxxx lei stabilit

de organul fiscal pentru anul 2004.

     I. Prin contestaţia formulată petenta solicită recalcularea impozitului pe venitul

global pe anul 2004 motivând că acesta este foarte mare în raport cu venitul total realizat în

anul 2004.

       II. Având în vedere motivaţiile petentei, documentele existente la dosarul cauzei în

raport cu prevederile actelor normative în vigoare, se reţine :

Organul fiscal în baza Declaraţiei de venit global pe anul 2004 a fişelor fiscale

FF1 şi FF2 pentru anul 2004 depuse de  petentă a emis Decizia de impunere anuală pe anul

2004 nr./26.10.2005, stabilind un venit anual global impozabil în sumă de xxxx lei şi un

impozit aferent de xxxx lei.

Întrucât petenta a efectuat în cursul anului 2004 plăţi cu titlu de impozit pe

veniturile din salarii în sumă de xxxx lei, organul fiscal a stabilit o diferenţă de impozit anual

de plată în plus în sumă de xxxx lei.
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Ca urmare a verificării modului de calcul a impozitului pe venitul anual global

datorat pe anul 2004 în sumă de xxxx lei s-a constatat că acesta a fost calculat corect de

organul fiscal teritorial în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice

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.

Pentru considerentele reţinute în temeiul art.181 (5) din O.G.nr.92/2003 R,

privind Codul de procedură fiscală,

D  E  C  I  D  E  :

Respinge contestaţia ca neîntemeiată pentru suma de xxxx lei reprezentând

impozit pe venitul anual global datorat pe anul 2004.

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

data comunicării.


