
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCAL

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA
                   BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII

DECIZIA NR. 69/2006

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata
asupra contestatiei inregistrata la D.G.F.P. Dambovita sub nr.... si
formulata de .... cu domiciliul in ...., str. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., et. ...,
avand CNP .....

Contestatia este formulata impotriva Deciziei de impunere anuala
pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul
2005 nr. .... emisa de Administratia Finantelor Publice ....

Cu adresa nr. .... a fost solicitata petentului precizarea sumei
contestate. Din precizarile depuse de .... din ... in data de ..., inregistrate
sub nr. ... reiese ca este contestata suma de ... lei RON, reprezentand
diferente de impozit stabilite in plus pe veniturile din profesii libere . 

Contestatia a fost semnata de titularul dreptului procesual si a fost
depusa in termenul legal prevazut de art. 176, alin. 1 din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
175, 176, 177, 179 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este competenta sa
solutioneze contestatia formulata de ... din .... .

I. Petentul contesta Decizia de impunere anuala pentru veniturile
realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2005 nr. ... emisa de
Administratia Finantelor Publice ..., intrucat:

In cadrul cabinetului individual, petentul a realizat in anul 2005
venituri nete din profesii libere in suma de ... lei, asa cum se
mentioneaza si in decizia de impunere si declaratia speciala privind
veniturile realizate in anul 2005.

Potrivit actelor anexate declaratiei speciale, impozitul retinut la
sursa si platit anticipat este in suma de ... lei si nu ... lei, cat s-a



comunicat prin decizia de impunere anuala nr. .... Ar rezulta astfel plati
facute in plus in suma de ... lei .  

Fata de cele mentionate mai sus petentul solicita aprobarea
contestatiei si dispunerea modificarilor corespunzatoare in decizia de
impunere anulala definitiva. 

II. Organul fiscal al Administratiei Finantelor Publice ... a emis
decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de
persoanele fizice pe anul 2005 nr. .... pentru sursa de venit din profesii
libere, prin care s-au stabilit diferente in plus de impozit in suma de ... lei
RON.  

In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei intocmit de
Administratia Finantelor Publice ... se propune stabilirea starii de fapt cu
privire la impozitul retinut la sursa. De asemenea, cu adresa de inaintare
nr. ... organul fiscal teritorial depune la dosarul contestatiei declaratia
rectificativa 205 pe anul 2005 privind impozitul retinut pe veniturile cu
regim de retinere la sursa, declaratie depusa de angajator - Tribunalul
Dambovita - Biroul local pentru expertize la A.F.P. ... sub nr. ....

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, avand in
vedere motivele invocate de petent si reglementarile legale in vigoare,
se retin urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este investita sa
se pronunte daca suma totala de ... lei RON reprezentand diferente de
impozit stabilite in plus pe veniturile din profesii libere este datorata. 

In fapt, Tribunalul Dambovita - Biroul local pentru expertize
judiciare a transmis declaratia rectificativa informativa 205 privind
impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa pe anul 2005
inregistrata la A.F.P. .... sub nr. ..., din care reiese ca petetul ... a avut o
baza de calcul a impozitului in suma de .... lei RON si un impozit retinut
in suma de ... lei RON, sume care difera de cele declarate in adeverinta
eliberata in data de ... existenta la dosarul cauzei. 

Organul de control al Administratiei Finantelor Publice ... a emis o
decizie de impunere anuala pentru venitul din profesii libere pentru un
venit net anual impozabil de .... lei RON.

Fata de cele prezentate mai sus si in raport cu documentele
anexate la dosarul cauzei, rezulta ca exista o neconcordanta cu privire la
impozitul retinut la sursa, in sensul ca sumele reprezentand impozit
retinut la sursa sunt diferite,  organul de solutionare a contestatiei
neputand stabili starea de fapt cu privire la acest impozit.



Intrucat organul de solutionare a contestatiei nu poate stabili cu
exactitate impozitul  in cauza datorat de petent, pentru decizia de
impunere nr. .... urmeaza a se desfiinta si reface actul administrativ
fiscal, in conformitate cu cele precizate in prezenta decizie. 

Astfel, organul fiscal al Administratiei Finantelor Publice ...
urmeaza sa emita o noua decizie de impunere anuala pentru venitul din
profesii libere pe anul fiscal 2005 pentru petentul ... din .....

In drept, contestatia isi gaseste solutionarea in prevederile
urmatoarelor articole:

Art. 52 alin. 1 lit. e din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare prevede:

Re�inerea la surs� a impozitului reprezentând pl��i anticipate
pentru unele venituri din activit��i independente
    (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:[...]
     e) venituri din activitatea de expertiz� contabil� �i tehnic�, judiciar� �i
extrajudiciar�;[...]"

Pct. 2.1 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat� prevede:

"Forma �i con�inutul contesta�iei
    2.1. În situa�ia în care contestatorul precizeaz� c� obiectul contesta�iei
îl formeaz� actul administrativ atacat, f�r� îns� a men�iona, în�untrul
termenului acordat de organul de solu�ionare, cuantumul sumei totale
contestate, individualizat� pe feluri de impozite, taxe, datorie vamal�,
contribu�ii, precum �i accesorii ale acestora, sau m�surile pe care le
contest�, contesta�ia se consider� formulat� împotriva întregului act
administrativ fiscal."

Art. 186, alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede :

"(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei
de solu�ionare."

Pe considerentele arate in continutul deciziei si in conformitate cu
prevederile art. 52, alin. 1, lit. e din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 186, alin. 3 din O.G.
nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, pct. 2.1 din Ordinul nr. 519/2005
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a



Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
coroborate cu prevederile art. 68^1, art. 179, alin. 1, pct. a), art. 180, art.
181 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se

DECIDE 

1. Desfiintarea Deciziei de impunere anuala pentru veniturile
realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2005 nr. ... emisa de
Administratia Finantelor Publice ... contestata de ... din ... si refacerea
actului administrativ fiscal in functie de cele precizate in prezenta
decizie.

2. In conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului Dambovita.

DIRECTOR EXECUTIV,


