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Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a 
Finantelor  Publice  ...  a  fost  sesizat  de  Administratia  Finantelor 
Publice Ialomita prin adresa nr.... cu privire la contestatia formulata 
de domnul ... cu domiciliul in ....

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin 
Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane 
cu  domiciliul  in  Romania  pe  anul  2002  nr....  emisa  de 
Administratia Finantelor Publice ...  pentru suma de ...  lei ce 
reprezinta impozit venit.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 207 din 
O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ...  prin  biroul 
solutionarea  contestatiilor,  constatind  ca  in  speta  sunt  intrunite 
conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) 
privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este  competenta  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.-Domnul  ...  contesta  masurile  dispuse  prin  Decizia  de 
impunere nr.... emisa de Administratia Finantelor Publice ... pentru 
suma de ... lei reprezentand impozit pe venit ca fiind netemeinica 
si nelegala,intrucat impozitul  pe salariu anului 2002 trebuia retinut 
de angajator, la aceasta data potrivit Codului de procedura fiscala, 
suma este prescrisa.

De asemenea contestatoarea sustine  ca nu mai are relatii 
de munca cu angajatorul, iar printr-o solicitare de restrituire a unui 
impozit retinut ilegal, A.F.P. ... a raspuns in anul 2007  .

Fata de cele prezentate contestatoarea considera ca A.F.P. 
Slobozia  trebuie  sa  se  adreseze  angajatorului  pentru  incasarea 
impozitului pe venit.                                            

II.-Administratia  Finantelor  Publice  ...  analizand 
contestatia depusa de domnul ... formuleaza urmatorul punct 
de vedere :

Pentru  anul  2002  domnul  ...   avea obligatia   sa  depuna 
declaratie de venit global deoarece pe acest an figureaza  cu fise 
fiscale FF1 si FF2 .

Declaratia  de venit global nefiind depusa de contribuabil pe 
anul 2002 organul fiscal este obligat sa emita decizie de impunere 
din oficiu conform art. 83 din O.G. nr. 92/2003 ® privind Codul de 
procedura fiscala.

Decizia  de  impunere  anuala  nr.  nr....   a  fost  emisa  in 
termenul  legal  in  conformitate  cu art.  91 din  OG.nr.  92/2003 ® 
privind  Codul  de  procedura  fiscala  care   stipuleaza:  “dreptul 
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organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 
5 ani “ iar “ termenul de prescriptie incepe sa curga de la data de 1 
ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala”.

Impozitul retinut de angajator  se regaseste la punctul 20. din 
decizia emisa iar regularizarea se efectrueaza de organul fiscal.

Avand in vedere cele prezentate  organul de inspectie fiscala 
considera  ca  Decizia  de  impunere  anuala  pe  anul  2002  a  fost 
intocmita corect.

III.-Luind  in  considerare  constatarile  organului  de 
inspectie  fiscala,  documentele  existente  la  dosarul 
contestatiei precum si actele normative in vigoare in perioada 
invocata  de  contestatoare  si  organul  de  control  se  retin 
urmatoarele:

Cauza  supusa  solutionarii  este  daca  D.G.F.P.  ...  prin 
biroul solutionare contestatii se poate investi in solutionarea 
cauzei, in conditiile in care contribuabilul pentru anul 2002 nu 
depune  declaratia  de  venit  global  fiind  inregistrat  la  A.F.P. 
Slobozia cu FF 1 si FF2.

In fapt-Domnul ... a fost angajat pe anul 2002 cu FF1 la S.C. 
... S.A Sucursala ... iar la FF 2 la ... S.R.L..

Contribuabilul  nu  a  depus  Declaratia  de  venit  global 
deoarece acesta a obtinut 2 surse de venit pe anul 2002 . Organul 
fiscal  este  obligat  sa  emita  decizia  de  impunere  din  oficiu  in 
conformitate cu art. 83 al(4) din O.G. nr. 92/2003 ® privind Codul 
de procedura fiscala care precizeaza :” Nedepunerea declaratiei 
fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea 
din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume 
datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a 
obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea  unui 
termen  de  15  zile  de  la  instiintarea  contribuabilului  privind 
depasirea termenului legal de depune a declaratiei  fiscale……”

Potrivit art. 81 al(1) se prevede :
 Obligatia de a depune  declaratii fiscale
“Declaratia  fiscala  se  depune  de  catre  persoanele 

obligate  potrivit  Codului  fiscal,  la  termenele  stabilite  de 
acesta“.

Contestatorul sustine ca decizia emisa de organul fiscal este 
netemeinica  si  nelegala  deoarece  impozitul  pe  salariul  pe  anul 
2002 trebuia retinut  de angajator la acea data, iar potrivit Codului 
de procedura fiscala aceasta suma este prescrisa .

Potrivit art. 91 din O.G. nr. 92/2003 ®  se precizeaza 
:”(1)  Dreptul  organului  fiscal  de  a  stabili  obligatii  fisale  se 
prescrie in termen de 5 ani cu exceptia cazului in care legea 
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dispune altfel 
(2)  Termenul  de  prescriptie   a  dreptului  prevazut  la  al(1) 
incepe sa curga  de la data de 1 ianuarie a anului  urmator 
celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23 , daca 
legea nu dispune altfel “.

Referitor la sustinerea contestatorului cu privire la retinerea 
impozitului de catre angajator,mentionam ca angajatorul a retinut 
impozitul pentru veniturile realizate asa cum reiese din fisa fiscala 
FF1 si se regaseste la punctul 20 din Decizia de impunere anuala 
2002,  iar  regularizarea se  face de  organul  fiscal  care  a  luat  in 
calcul si fisa fiscala FF2.

Fata de cele mentionate organul fiscal a procedat corect la 
emiterea  deciziei  de  impunere  pentru  anul  2002  intrucat 
contestatorul  nu  depune  declaratia  de  venit  global,  contestatia 
urmeaza a fi respinsa ca neantemeiata.

Pentru  considerentele  retinute  in  continutul  deciziei  si  in 
temeiul   art.81 al(1),  art.  83 al(4)  ,art.  91 din O.G.  nr.  92/2003 
coroborate cu art. 205 , art.207,art.209,art. 210  art. 216 al(1)   din 
O.G. nr. 92/2003 ®  privind Codul de procedura fiscala :

Directorul   Executiv  al  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice a judetului ...;

                                               D E C I D E :
Art.1.-Respingerea  in  totalitate  a  contestatiei  pentru 

suma de ... lei reprezentand impozit venit.

Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 
luni de la comunicare la Tribunalul ....

                   DIRECTOR EXECUTIV , 

                                                                              
                                                                                   
M.S./4 exp.
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