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DECIZIA nr.135/10.11.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

IONESCU ION
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de A.F.P. CONSTAN�A prin adresa
nr…………/…………………2005, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/………………2005, asupra cererii de contesta�ie formulat� de dl.
IONESCU ION, cu domiciliul în CONSTAN�A, Str……………… nr………, bl…………,
sc……, ap……, CNP …………………….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere
anual� nr………………/31.08.2005, emis� de AFP Constan�a din care a
rezultat o diferen�� de plat� în sum� de ……………… lei.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de
art.177(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�
privind Codul de procedur� fiscal�. Astfel actul contestat a fost
primit în data de 28.09.2005( conform �tampil� po�t� aplicat� pe
plic anexat în copie la dosarul contesta�iei), iar cererea
formulat� de contestatar� a fost înregistrat� la AFP Constan�a sub
nr……………/28.10.2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite condi�iile
prev�zute de art.175 �i art.179 alin.1 din O.G. nr.92/2003,
privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, D.G.F.P. Constan�a
prin Serviciul de solu�ionare contesta�ii este investit� s� se
pronun�e asupra contesta�iei.

I. Prin cererea înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub
nr……………/28.10.2005, persoana fizic� IONESCU ION, domiciliat� în
Constan�a str……………… nr……… bl………, sc………, ap……, contest� decizia de
impunere anual� pentru veniturile realizate în anul 2004 emis� de
A.F.P. Constan�a sub nr………………/31.08.2005, din care rezult� o
diferen�� de plat� în sum� de …………… lei, motivând c�:
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- La emiterea deciziei de impunere pentru veniturile realizate în
anul 2004, nu s-au luat în calcul cheltuielile
profesionale(rd.6.2).
Petentul precizeaz� c� în anul 2004 a fost angajat la un singur

angajator �i nu a realizat venituri din alte surse, motivând
totodat� c� a depus declara�ia de venit global pentru a direc�iona
c�tre o organiza�ie neguvernamental� un procent de 1% din
impozitul pe venit.

În opinia sa petenta consider� c� angajatorul a întocmit eronat
fi�a fiscal� 1, în sensul c� la cap.VI rd.3 s-a trecut suma de
………… lei în loc de ………… lei, iar în decizia de impunere anual�
cheltuielile profesionale nu au fost înscrise la rd.6.2 din
decizie, situa�ie în care baza impozabil� ar fi fost mai mic� �i
implicit impozitul pe venit de plat� ar fi fost mai mic.

Pentru motivele expuse petentul consider� c� suma de plat� nu a
fost corect stabilit� prin decizia de impunere �i în consecin��
solicit� recalcularea impozitului pe venit datorat pentru anul
2004.

II. Din con�inutul Deciziei de impunere anual� aferent�
veniturilor realizate în anul 2004, emis� de AFP Constan�a sub
nr…………/31.08.2005 pentru contribuabilul IONESCU ION, cu adresa de
domiciliu în Constan�a str……………… nr……… bl………, sc……, ap……, a
rezultat o diferen�� de impozit pe venit de plat� în sum� de …………
lei.

Din decizie rezult� c� venitul net din salarii recalculat
este în sum� de …………… lei (rd.6), acesta fiind identic cu venitul
net din salarii(rd.6.1), pentru faptul c� organul fiscal nu a mai
acordat diferen�e din regularizare(rd.6.2) deoarece regularizarea
acestora s-a efectuat de c�tre angajator prin regularizarea fi�ei
fiscale 1.

În aceste condi�ii prin sc�derea deducerilor personale
cuvenite în sum� de ……………… lei a rezultat un venit anual global
impozabil(rd.14) în sum� de ……………… lei �i un impozit pe venitul
anual global în sum� de ……………… lei(rd.15).

Din impozitul datorat s-au sc�zut obliga�iile stabilite prin
pl��ile anticipate respectiv, suma de …………… lei(rd.20), rezultând
o diferen�� de impozit de plat� în sum� de ………… lei.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la dosarul
cauzei, dispozi�iile legale aplicabile în spe��, precum �i
sus�inerea petentei în raport de constatarea organului fiscal, se
re�ine c�,

Spe�a supus� solu�ion�rii prin prezenta decizie este dac� dl
Ionescu Ion datoreaz� bugetului de stat diferen�a de impozit pe
venit rezultat� din decizia de impunere anual� emis� de organul
fiscal sub nr……………/31.08.2005.
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În drept, incidente spe�ei sunt dispozi�iile art.57 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicat�, referitoare la
stabilirea venitului net anual din salarii, potrivit c�rora;

„Venitul net anual din salarii al unui contribuabil se
stabile�te prin deducerea din venitul salarial brut a urm�toarelor
cheltuieli:

a. contribu�ii obligatorii datorate de contribuabil,
b. o cot� de 15% din deducerea personal� de baz� aferent�

fiec�rei luni, acordat� o dat� cu deducerea personal� de
baz�(…), la locul de munc� unde se afl� func�ia de baz�”.

Potrivit dispozi�iilor art.58 din acela�i act normativ,

“(1)beneficiarii de venituri din salarii datoreaz� un impozit
lunar reprezentând pl��i anticipate, care se calculeaz� �i se
re�ine la surs� de c�tre pl�titorii de venituri”.

Referitor la regularizarea anual� a impozitului re�inut
pentru veniturile de natur� salarial�, dispozi�iile art.61 din
Codul fiscal, precizeaz�:

“(1).Pl�titorii de venituri de natur� salarial� au
urm�toarele obliga�ii:

a. s� determine venitul net anual impozabil din salarii, ca
diferen�� între venitul net anual din salarii �i
urm�toarele:

1. deducerile personale stabilite conform art.45;
2. cotiza�ia de sindicat pl�tit� conform lgii;
b. s� stabileasc� diferen�a dintre impozitul calculat la

nivelul anului �i cel calculat �i re�inut lunar, sub forma
pl��ilor anticipate în cursul anului, pân� în ultima zi
lucr�toare a lunii februarie a anului fiscal urm�tor:

c. s� efectueze regularizarea acestor diferen�e de impozit(…)
numai pentru persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ
urm�toarele condi�ii:

1. au fost angaja�i permanen�i ai pl�titorului în cursul
anului, cu func�ie de baz�;

2. nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual
impozabil;

3. nu solicit� alte deduceri, potrivit art.86 alin.1, cu
excep�ia deducerilor personale �i a cotiza�iei de sindicat
pl�tit� potrivit legii.”

Potrivit dispozi�iilor art.63 din Codul fiscal republicat,
informa�iile referitoare la calculul impozitului pe venitul din
salarii se cuprind în fi�ele fiscale, întocmite de c�tre
pl�titorul de venituri care are obliga�ia s� completeze impozitul
pe salarii.

Referitor la stabilirea �i plata impozitului pe venitul
anual, invoc�m dispozi�iile art.90 din Codul fiscal republicat,
potrivit c�rora acesta se calculeaz� de c�tre organul fiscal
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competent, pe baza declara�iei de venit global, prin aplicarea
baremului anual de impunere prev�zut� la art.43, alin.2 din lege.

În fapt, contribuabilul Ionescu Ion de�i a realizat pe
parcursul anului 2004 venituri de natur� salarial� numai de la un
singur angajator, a depus la organul fiscal în termenul legal
declara�ia de venit global aferent� anului 2004 pentru faptul c� a
solicitat direc�ionarea unui procent de 1% din impozitul pe venit
datorat pentru sponsorizarea entit��ilor nonprofit.

În aceste condi�ii organul fiscal a emis Decizia de impunere
anual� pe numele contribuabilului din care rezult� o diferen�� de
plat� în sum� de …………… lei, în condi�iile în care fi�a fiscal� 1
întocmit� de angajator a fost regularizat�.

La emiterea deciziei de impunere anual�, organul fiscal a
înscris la pozi�ia venit net din salarii recalculat suma de ……………
lei în loc de …………… lei, a�a cum rezult� din fi�a fiscal� 1, f�r�
s� înscrie diferen�e din regularizare (cheltuieli profesionale),
rd.6.2 din decizia de impunere, respectiv suma de ………… lei.

În aceste condi�ii venitul anual global impozabil înscris în
decizia de impunere a fost de …………… lei, impozitul pe venitul
anual global datorat este de …………… lei, iar obliga�iile stabilite
ca pl��i anticipate sunt în sum� de …………… lei. A rezultat astfel o
diferen�� de impozit de plat� în sum� de …………… lei.

Conform datelor înscrise în fi�a fiscal� 1 întocmit� de
angajator, rezult� urm�toarele:

-venit net                                     ……………… lei
-cheltuieli profesionale acordate              ……………… lei
-cheltuieli profesionale recalculate           ……………… lei
-venit net recalculat                          ……………… lei
-deduceri personale cuvenite                   ……………… lei
-venit net anual impozabil                     ……………… lei
-impozit anual                                 ……………… lei
-total impozit lunar calculat �i re�inut       ……………… lei
-diferen�� de impozit de restituit angajatului ……………… lei

Petenta contest� diferen�a de impozit de plat� în sum� de
…………… lei motivând c� organul fiscal nu a luat în considerare
cheltuielile profesionale la stabilirea venitului net recalculat.

Se re�ine c�, potrivit dispozi�iilor legale alicabile în
spe�� mai sus precizate, angajatorul a procedat la regularizarea
FF1 întocmit� pe numele angajatului Ionescu Ion.

Din datele înscrise la pct.VI al FF1, referitoare la
regularizarea impozitului se constat� c� s-a acordat în mod eronat
cuntumul cheltuielilor profesionale în sensul c�, în loc de suma
de 360 lei(12 luni x 30 lei) a fost înscris� suma de 30 lei.

În aceste condi�ii a fost stabilit în mod eronat venitul net
recalculat în cuantum de ……………… lei în loc de ………………… lei.
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Aceast� eroare a condus mai departe la stabilirea eronat� a
venitului net anual impozabil în sum� de ……………… lei în loc de
……………… lei �i în consecin�� la stabilirea eronat� a impozitului
anual, respectiv ……………… lei în loc de ……………… lei.

Astfel diferen�a de impozit de restituit angajatului este în
sum� de ……………… lei �i nu de ……………… lei a�a cum a rezultat în urma
regulariz�rii efectuate de c�tre angajator.

Analizând atât datele înscrise în FF1 întocmit� de angajator
cât �i cele înscrise de organul fiscal în Decizia de impunere
anual� nr………………/31.08.2005 se re�ine c�, ambele documente au fost
întocmite în mod eronat, deoarece pe de o parte, angajatorul a
efectuat regularizarea aplicând o cot� de cheltuieli  profesionale
în sum� de 30 lei fapt ce a condus la denaturarea venitului net
impozabil, iar pe de alt� parte organul fiscal a  înscris la
rubrica privind venitul anual global suma reprezentând venitul net
în loc de venitul net recalculat.

Prin urmare, fa�� de cele prezentate se impune desfiin�area
în totalitate a deciziei de impunere nr………………/31.08.2005, emis� de
organul fiscal pe numele contribuabilului Ionescu Ion.

Pentru stabilirea diferen�ei de impozit anual de regularizat
organul fiscal va emite o nou� decizie de impunere în conformitate
cu cele mai sus precizate.

Totodat� va fi informat �i angajatorul în spe��, UM …………… în
leg�tur� cu erorile de completare a FF1, referitoare la cuantumul
cheltuielilor profesionale acordate angajatului Ionescu Ion.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul art. 180(1) �i
186(3) din OG nr.92/2003 republicat� în 2005, privind Codul de
procedur� fiscal�, se

DECIDE:

Desfiin�area în totalitate a Deciziei de impunere anual�
emis� pentru contribuabilul IONESCU ION sub nr………………/31.08.2005
pentru suma de ……………… lei, reprezentând „diferen�� de impozit pe
venit stabilit în plus” �i emiterea unei noi decizii în baza
preciz�rilor din cuprinsul prezentei.

Potrivit prevederilor pct.12.7 din Instruc�iunile de aplicare
a titlului IX din O.G. nr.93/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, aprobate prin O.M.F. nr.519/27.09.2005,
prezenta decizie va fi pus� în executare în termen de 30 de zile
de la data comunic�rii.
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Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.188 alin.2 din O.G. nr.92/2003,
republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i ale art.11(1)
din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta
decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii,
la instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul
Tribunalului Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,

     VASILICA MIHAI

G.D./4 EX.
09.11.2005


