
DECIZIA nr.35 din 17.03.2005
privind solutionarea contestatiei depusa de X din

 impotriva Deciziei de impunere anuala pentru anul 2003

D-na X domiciliata in , contesta Decizia de impunere anuala  aferenta anului
2003 nr.Y intocmita de organele de control din cadrul A.F.P. .

Contestatia fiind depusa si inregistrata la A.F.P.  sub nr.Y si inregistrata la
D.G.F.P.  sub nr.Y indeplineste conditiile de procedura prevazuta de art.171, al.1 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
I. In sustinerea cauzei petenta sustine urmatoarele:
“ Mentionez ca din impozitul pe venitul anual global datorat de Y lei am platit

anticipat suma de Y, adica:
- Y lei – impozit retinut in FF1;
- Y lei – impozit platit pentru venitul din profesie liberala
Sumele fiind platite la termenele trimestriale, avand baza decizia de impunere

pe anul precedent 2002, intrucat decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit pe anul 2003, a fost emisa la sfarsitul anului ...”.

II. Organul de control din cadrul A.F.P.  a intocmit Decizia de impunere anuala
pe anul 2003 nr.Y prin care au stabilit o diferenta de impozit in plus in suma de Y lei.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, in raport de
dispozitiile legale referitoare la aceasta cauza si avand in vedere motivele invocate de
contestator se retin urmatoare:

In fapt, petenta contesta Decizia de impunere anuala nr.Y prin care i s-a stabilit
un impozit in plus in suma de Y lei, suma stabilita de organele de control ale A.F.P.
pe baza Declaratiei de venit global si a Declaratiei speciale.

Conform FF1 intocmita de Spitalul Clinic de Boli Infectioase, pentru veniturile
din salarii aferente functiei de baza venitul net  pe anul 2003 este de Y lei cu un
impozit caculat si retinut in suma de Y lei.

Prin Decizia  de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pentru
venitul din activitati independente – profesii liberale – pe anul 2003 nr.Y la venitul
brut estimat de Y lei i s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit in suma de Y lei,
cu termene de plata: 15.03.2003 – Y lei

15.06.2003 – Y lei
15.09.2003 – Y lei
15.12.2003 – Y lei
La termenele stabilite petenta plateste, conform Deciziei de impunere pentru

anul fiscal 2002 urmatoarele sume asa cum rezulta din chitantele anexate:



12.03.2003 – Y lei
22.05.2003 – Y lei
08.09.2003 – Y lei
05.12.2003 – Y lei.
Luandu-se in calcul Declaratia de venit global depusa de petenta, Fisa Fiscala 1

existenta in baza de date  si Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit pe anul 2003, organul de control din cadrul Administratiei Finantelor Publice
a emis Decizia de impunere anuala pentru anul 2003 in care la venitul anual global
impozabil este inscrisa suma de Y lei cu un impozit pe venitul anual glabal datorat de
Y lei.

Obligatiile stabilite privind platile anticipate sunt in suma de Y lei rezultand o
diferenta de impozit anual in plus in suma de Y lei.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art. 65, al 2 si 3 din O.G.
nr.7/19.07.2003 privind impozitul pe venit:

“Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pentru anul precedent si
emite o decizie de impunere in intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului
finantelor publice.

“In aceasta decizie organul fiscal stabileste diferente de impozit anual
ramase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determina prin
scaderea din impozitul anual datorat a obligatiilor reprezentand plati anticipate
si a creditelor fiscale externe ...”,
corobarat cu prevederile Ordinului nr.751/13 mai 2004 pentru modificarea Ordinului
ministrului finantelor publice nr.569/2003 privind deciziile de impunere anuala in
care la Anexa nr.1 este prezentat modelul Deciziei de impunere anuala pentru
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2003. Conform acestui
model la rd.18 este inscris “Obligatii stabilite privind platile anticipate”.

Avand in vedere cele prezentate se constata ca organul de control a procedat
legal la intocmirea Deciziei de impunere anuala pentru veniturile aferente anului
2003  luand in calcul atat Declaratia de venit global cat si Decizia de impunere pentru
plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente din care
s-au preluat la rd.18 obligatiile stabilite privind platile anticipate de Y conform FF1 si
Y lei conform Deciziei de plati anticipate.

Sustinerea petentei conform careia la  intocmirea deciziei de impunere nu s-a
luat in calcul plata efectiva a impozitului anticipat in suma de Y lei nu poate fi
retinuta de organul de control deoarece la intocmirea Deciziei de impunere anuala se
i-a in calcul obligatia de plata si nu plata efectiva.

Avand in vedere actele prezente la dosarul cauzei, considerentele aratate si in
temeiul art. 180 din O.G. nr.92/2003, se:

D E C I D E

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de D-na X impotriva
Deciziei de impunere anuala nr.Y emisa de organele de control ale A.F.P. .



Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul  in termen de 30 zile de la
comnunicare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTOR EXECUTIV ADJ - A.C.F.


