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ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice
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      D E C I Z I A  Nr. 34/2006
           privind solutionarea contestatiei depusa de

     X, --, judetul Vaslui 
inregistrata la D.G.F.P. a jud. Vaslui sub nr. --/29.08.2006

Directia generala a finantelor publice a judetului Vaslui a fost sesizata de catre
Administratia finantelor publice Barlad prin adresa nr. --/28.08.2006, asupra
contestatiei formulata de X, --, str -- nr. --. , sc.--, ap. --, judetul Vaslui, CNP -.

Contribuabila contesta masura dispusa prin decizia de impunere anuala
pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2005  prin care  i
s-a stabilit de plata suma de -- lei cu titlu de impozit pe venit.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.177 (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2005, cu
modificarile si completarile ulterioare, la Administratia finantelor publice Barlad,
organul emitent al actului administrativ fiscal atacat, sub nr.--/23.08.2006. 

Constatand ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 (1) si  art. 179 (1)
lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia generala a finantelor
publice a judetului Vaslui prin biroul Solutionare contestatii este legal investita sa
solutioneze contestatia contribuabilei X.

I. Contribuabila X contesta obligatia fiscala stabilita de plata prin decizia de
impunere anuala - pe anul 2005  in suma de -- lei cu titlu de impozit pe venit
invocand urmatoarele:

- “pe toata durata anului 2005 am fost in concediu postnatal, fapt pe care l-am
comunicat organului fiscal, odata cu depunerea declaratiei de venit, in data de
12.05.2006;”

- “potrivit dispozitiilor legale in vigoare, indemnizatiile pentru cresterea
copilului pana la varsta de 2 ani reprezinta venituri exceptate de la plata impozitului
pe venit;”.

Avand in vedere cele invocate contestatoarea solicita admiterea contestatiei,
anularea deciziei de impunere, exonerarea de la plata sumei de -- lei si restituirea
sumei de -- reprezentand diferenta dintre suma de -- lei platita cu titlu de impozit pe
anul 2004 si -- lei cat s-a stabilit cu titlu de impozit anticipat pe anul 2006.
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II. Prin decizia de impunere privind veniturile realizate din Romania de
persoanele fizice pe anul 2005 nr.  -- din 31.07.2006 emisa in temeiul art. 83(3’), 84,
87 si art. 115 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, a declaratiei speciale privind veniturile realizate pe anul 2005
(200) inregistrata sub nr. -- din 12.05.2006 organul fiscal din cadrul AFP Barlad,
serviciul Asistenta pentru contribuabili stabileste de plata suma de -- lei cu titlu de
impozit pe venit.

Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei se propune
mentinerea deciziei de impunere anuala.

III.  Luand in considerare constatarile organului fiscal, motivatia invocata de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative
in vigoare pentru perioada verificata, se retin urmatoarele:

Referitor la obligatia fiscala in suma de -- lei cu titlu de impozit pe venit,
 cauza supusa solutionarii Directiei generale a finantelor publice Vaslui

prin biroul Solutionare contestatii este sa se pronunte asupra legalitatii
masurii dispuse prin decizia de impunere anuala privind veniturile realizate din
Romania de persoanele fizice pe anul 2005. 

In fapt, prin decizia de impunere anuala privind veniturile realizate din
Romania de persoanele fizice pe anul 2005 emisa in baza declaratiei speciale
privind veniturile realizate pe anul 2005, organul fiscal al Administratiei finantelor
publice Vaslui a stabilit de plata in sarcina contribuabilei X obligatia de plata cu titlu
de impozit pe venit in suma de -- lei.

In drept, Legea 571/2003 privind codul fiscal prevede la:
art. 83 -  Declara�ia de venit �i declara�ii speciale

    (1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 40 alin. (1) lit. a) �i cei care îndeplinesc condi�iile
de la art. 40 alin. (2), cu excep�ia contribuabililor prev�zu�i la alin. (4) din prezentul
articol, au obliga�ia de a depune o declara�ie de venit la organul fiscal competent,
pentru fiecare an fiscal. Declara�ia de venit se depune o dat� cu declara�iile speciale
pentru anul fiscal, pân� la data de 15 mai inclusiv a anului urm�tor celui de realizare
a venitului.
    (2) Contribuabilii, al�ii decât cei prev�zu�i la alin. (1), depun numai declara�iile
speciale pentru anul fiscal, pân� la data de 15 mai inclusiv a anului urm�tor celui de
realizare a venitului. În cazul veniturilor din salarii, fi�ele fiscale se depun în cadrul
aceluia�i termen ca �i declara�iile speciale.
    (3) Declara�iile speciale se completeaz� pentru fiecare surs� de realizare a
venitului. Declara�iile speciale se depun de to�i contribuabilii care realizeaz�,
individual sau dintr-o form� de asociere, venituri din activit��i independente, [..].”
           art. 84 -  Stabilirea �i plata impozitului pe venitul net anual impozabil
    (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal
competent, pe baza declara�iei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului
net anual impozabil din anul fiscal respectiv.
     [...]
    (5) Organul fiscal stabile�te impozitul anual datorat �i emite o decizie de
impunere, în intervalul �i în forma stabilite prin ordin al ministrului finan�elor publice.
    (6) Diferen�ele de impozit r�mase de achitat conform deciziei de impunere anual�
se pl�tesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii deciziei de
impunere, perioad� pentru care nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� sumele stabilite
potrivit reglement�rilor în materie, privind colectarea crean�elor bugetare.”

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei s-a retinut ca organul de
inspectie fiscala a calculat prin decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate
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din Romania de persoanele fizice pe anul 2005 impozitul pe venit in suma de -- lei
pentru venitul net declarat de catre contribuabila X prin declaratia speciala privind
veniturile realizate pe anul 2005 (declaratia 200), depusa sub semnatura de catre
aceasta la Administratia finantelor publice Barlad sub nr. -- din 12.05.2006.

Declaratia speciala privind veniturile realizate pe anul 2005 depusa, prin posta
(R1009), de contribuabila X pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de
avocat contine venitul brut realizat in suma de X, cheltuieli deductibile in suma de X
lei si venitul net in suma de X lei (-- lei - -- lei ) la care s-a aplicat, potrivit legii, cota
de impozit de 16%.

Pentru considerentele prezentate in continutul deciziei si in temeiul
prevederilor art.186 (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se

        D E C I D E:

1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de contribuabila X
----, CNP -- pentru suma de -- lei reprezentand impozit pe venit.

2. Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor
administrative de atac si poate fi atacata, potrivit legii, la instanta judecatoreasca de
contencios administrativ competenta, in termen de 6 luni de la data comunicarii.

            DIRECTOR EXECUTIV,
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