
 
                             DECIZIA NR. 24/                              2006                                 
                   privind solutionarea contestatiei formulate de d-nul A G din Tg-Jiu,  
                                   inregistrata la AFP Tg-Jiu sub nr..../27.02.2006

Biroul solutionare contestatii din cadrul DGFP Gorj a fost sesizat de AFP
Tg-Jiu ,prin adresa nr.../02.03.2006 asupra contestatiei formulate de d-nul A G.
din Tg-Jiu.

Obiectul contestatiei il constituie masurile dispuse de organele fiscale din
cadrul AFP Tg-Jiu,prin Decizia de impunere anuala numarul .../30.09.2005,
pentru anul 2004, prin care a fost stabilita o diferenta de impozit pe venit de
plata in suma de ... RON.

Contestatia a fost formulata in termenul prevazut de art.177 (1) din OG
92/2003 ,republicata , privind Codul de procedura fiscala.

Cauza supusa solutionarii se incadreaza in prevederile art.175 din OG
92/2003,republicata.

Vazand ca in speta sunt intrunite prevederile art.175 si art.177 din OG
92/2003,republicata ,DGFP Gorj este investita sa se pronunte in solutionarea
contestatiei formulate de d-nul A G.

I) Prin contestatia formulata ,d-nul A G.  nu este de acord cu diferenta de
impozit pe venit de plata ,in suma de ... RON ,stabilita de organele fiscale din
cadrul AFP Tg-Jiu ,prin Decizia de impunere nr..../30.09.2005,invocand
modalitatea de aplicare a dispozitiilor legale la starea de fapt ce a generat
obtinerea veniturilor.

II)Prin Decizia de impunere anuala nr.... din 30.09.2005,organele fiscale
ale AFP Tg-JIU au stabilit in sarcina d-nului A G.  ,o diferenta de impozit de
plata in suma de ... RON.

III)Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei ,avind in vedere
constatarile organelor fiscale , motivatiile contestatarului, precum si actele
normative in vigoare ,se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca d-nul A G. C datoreaza suma de ... lei
RON,  reprezentind diferenta de impozit pe venit de plata pentru anul fiscal
2004, asa cum rezulta din Decizia de impunere anuala nr.... din
30.09.2005,emisa de organele fiscale ale AFP Tg-Jiu.

In fapt .in anul 2004 d-l A G. C a realizat venituri ,conform  declaratiei de
venit global depusa la AFP Tg-Jiu, inregistrata sub nr..../16.05.2005 dupa cum
urmeaza:

VENITURI DIN SALARII                                        ... ROL
VENIT NET din drepturi de propr. intelectuala          ... ROL

     Prin prelucrarea datelor inscrise in fisele fiscale si in Declarartia de venit
global ,organele fiscale ale AFP Tg-Jiu au emis Decizia de impunere anuala



pentru veniturile realizate pe anul 2004 ,rezultind o diferenta de impozit pe venit
de plata in suma de ... RON.

Din analiza datelor prezentate ,rezulta faptul ca d-l A G.  ,pentru anul
2004 ,a realizat atit venituri din salarii cit si venituri din drepturi de proprietate
intelectuala, venituri pentru care legislatia fiscala aferenta perioadei supusa
verificarii ,prevede anumite reguli fiscale in stabilirea impozitului pe venit,
respectiv posibilitatea deducerii unei cote forfetare de cheltuieli .in procent de
60%, din venitul brut realizat.

Organele fiscale ale AFP Tg-Jiu au procedat la verificarea celor solicitate
de contribuabil si au constatat ca, pentru anul 2004,acestuia ii erau aplicabile
prevederile art.51 ,alin. 1 din Legea 571/2003 , privind Codul fiscal ,respectiv
contribuabilul avea dreptul ,la deducere , a unei cote de cheltuieli forfetare in
procent de 60%, din venitul brut,facilitate neacordata prin Decizia de impunere
nr..../30.09.2005.In acest sens, prin referatul intocmit in vederea solutionarea
contestatiei, organele de control ale AFP Tg-Jiu propun   ‘’ anularea deciziei de
impunere anuala si emiterea unei alte decizii de impunere cu privire la d-l A G.
.’’

In drept , potrivit art.51,alin.1, punctul a din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal , precizeaza:

‘’Venitul din drepturi de proprietate intelectuala se stabileste prin
scaderea din venitul brut  a urmatoarelor cheltuieli - cheltuiela deductibila egala
cu 60% din venitul brut.’’

Intrucat pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala
realizate ,in anul 2004,contribuabilul avea dreptul sa beneficieze de prevederile
art.51,alin.1, punctul(a) din Legea 571/2003 , privind Codul fiscal ,se va
proceda la desfiintarea  deciziei de impunere anuala .../30.09.2005, privind pe
domnul A G.  ,organele fiscale ale AFP Tg-Jiu urmind sa  recalculeze
impozitului pe venit datorat pentru anul 2004, functie de cele stabilite prin
prezenta decizie de impunere. 

Fata de cele prezentate ,in conformitate cu prevederile art.186 din OG
92/2003, republicata,DGFP Gorj, prin directorul executiv,                                     
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                 D E C I D E :                                                           
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                          Desfiintarea Deciziei de Impunere anuala nr. .../
30.09.2005 privind pe d-nul A G. ,urmind ca organele fiscale ale AFP Tg-Jiu sa
procedeze la emiterea unei alte Decizii de impunere functie de cele mentionate
in continutul prezentei decizii.




