
DECIZIA NR.19

Biroul Solutionare Contestatii, din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Caras-Severin, a fost
sesizat de Administratia Finantelor Publice Resita, prin adresa nr, înregistratã la DGFP Caras-Severin sub nr.,
asupra contestatiei formulatã de dl., privind obligatia virãrii la bugetul statului a sumei de lei, reprezentând
impozitul pe venitul global pentrul veniturile realizate pe anul 2003.

Suma de lei a fost stabilitã prin Decizia de impunere anualã nr., emisã de inspectorii din cadrul
Administratiei Finantelor Publice Resita.

Înpotriva Deciziei de impunere anualã nr. dl. formuleazã contestatie la DGFP Caras-Severin sub nr..
Contestatia este depusã în termenul legal prevãzut de art.171. alin.(1) OG nr.92/2003 privind Codul de

procedurã fiscalã, repubilcatã.
Procedura fiind îndeplinitã s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

Decizia de impunere anualã nr. pe anul 2003 prin care petentul are de platã suma de 78 lei, a fost emisã
de inspectorii din cadrul Administratiei Finantelor Publice Resita în baza Notei de constatare privind stabilirea din
oficiu a venitului net conform fiselor fiscale depuse de angãjatori.

Petentul contestã Decizia mai sus mentionatã iar în sustinerea cauzei, aduce drept argument faptul cã
sumele cuprinse în fisele fiscale anexate la Nota de constatare privind stabilirea din oficiu a venitului net, au fost
impozitate fiecare separat conform legislatiei în vigoare la data respectivã. Prin dubla impozitare realizatã,
respectiv, retinerea unui impozit la data încasãrii sumelor si cel stabilit prin decizia contestatã îi sunt afectate
nejustificat  veniturile obtinute din forme legale de muncã.



Având în vedere documentele existente la dosarul contestatiei, motivatiile petentului, reglementãrile legale
în vigoare se retin urmãtoarele:

Cauza supusã solutionãrii este dacã dl. datoreazã suma de lei, reprezentînd diferentã în plus de impozit
pe veniturile realizate în anul 2003.

În fapt, deoarece dl. nu a depus declaratia de venit global pe anul 2003, reprezentantii Administratiei
Finantelor Publice Resita au procedat la întocmirea Notei de constatare privind stabilirea din oficiu a venitului net
pentru anul 2003 în baza fiselor fiscale depuse de angajatori.

Decizia de impunere anualã pe anul 2003 nr. a fost emisã pe baza Notei de constatare privind stabilirea
din oficiu a venitului net însotitã de fisele fiscale cu drepturile salariale cuvenite, si impozitul aferent acestora,
impozit ce reprezintã plãti anticipate în contul impozitului pe venitul global.

În drept, sunt incidente prevederile art.1 lit.a) din OG nr.7/2001 privind impozitul pe venit: ”Impozitul pe
venitul anual global reprezintã suma datoratã de o persoanã fizicã pentru veniturile realizate într-un an fiscal,
determinatã prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit în conditiile
prezentei ordonante ”.

“Venitul anual global impozabil reprezintã suma veniturilor nete realizate din activitãti, din salarii, din
cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi naturã realizate din strãinãtate, obtinute de
persoane fizice române din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale”, conform aceluiasi
articol lit.b).

De asemenea, aceeasi ordonantã prevede la:
- art.65, alin.1) ”Impozitul pe venitul anual datorat este calculat de organul fiscal în raza cãruia îsi are

domiciliul contribuabilul ori de alte organe stabilite prin hotãrâre a Guvernului, dupã caz, pe baza declaratiei de
venit global, prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat în conditiile
prezentei ordonante.”

- art. 66 (4) “Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu plãtile anticipate, în urmãtoarele cazuri:
a) contribuabilul nu a depus declaratia de venit global pentru anul fiscal încheiat”.



În acest context, diferenta de impozit stabilitã prin Decizia de impunere nr.11300101257225/01.04.2005
reprezintã impozitul anual global datorat din care s-a scãzut impozitul reprezentând plãti anticipate efectuate de
angajatori în contul impozitului pe venit.

Pentru considerentele mentionate mai sus si în baza art.185 din OG nr.92/2003 privind  Codul de
procedurã fiscalã, republicatã, se:

D E C I D E

Respingerea contestatiei formulatã de dl..

Prezenta decizie, conform art.187 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, repubilcatã,
poate fi atacatã, în termen de 30 de zile  de la comunicare, la Tribunalul Caras-Severin, Sectia Contencios -
Administrativ.


