
   MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia Generala a Finantelor Publice Brasov
    

DECIZIA NR. 9

Directia generala a finantelor publice Brasov, Biroul de solutionare a
contestatiilor a fost sesizata de catre Administratia finantelor publice Brasov, Directia
calculare impozite persoane fizice, privind solutionarea contestatiei formulata de catre
persoana fizica .

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei finantelor publice Brasov, Directia calculare impozite persoane
fizice in Decizia de impunere anuala, emisa pentru veniturile realizate  pe anul 2003,
reprezentand diferenta de impozit pe venit de regularizat in plus. 

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art.176 alin.1 din OG
92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala aprobata prin Legea 174/2004.

Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

I. Petentul, contesta Decizia de impunere anuala emisa pentru veniturile
realizate in anul 2003, motivand urmatoarele:

Potrivit Declaratiei de venit global, petentul sustine ca a facut dovada unui venit
net din salarii realizat la functia de baza compusa din fisele fiscale FF1 emise de
Societatea X, Societatea Y si Societatea Z, anexate la dosarul cauzei:

Petentul sustine ca la fiecare din locurile de munca mentionate s-a retinut in
mod legal impozitul pe venit iar deducerile personale au fost acordate doar la locul de
munca principal, respectiv la Societatea X.

Ca urmare, petentul sustine ca in baza dispozitiilor legale in vigoare la
momentul depunerii Declaratiei de venit global pentru anul 2003, suma mentionata in
Decizia de impunere nu este legala si nici temeinica  si in consecinta petentul solicita
reverificarea calculelor intocmite asupra veniturilor realizate pe anul 2003. 
    

II. Prin Decizia de impunere anuala, emisa pentru venitul global realizat pe anul
2003, organele fiscale din cadrul Administratiei finatelor publice Brasov, Directia de
calculare impozite persoane fizice, au stabilit urmatoarele:

Contribuabilul a depus Declaratia de venit global pentru veniturile realizate in
anul 2003 la data de 17.05.2004, insotita de fisele  fiscale FF1 emise de Societatea X,
Societatea Y si Societatea Z.

La emiterea Deciziei de impunere anuala pentru anul 2003, organele fiscale au
constatat ca petentul nu a declarat venitul obtinut in baza fisei fiscale FF2 depusa de
acest angajator la organul fiscal.  
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Prin compararea datelor din Declaratia de venit global a contribuabilului si a
datelor din evidenta fiscala, in baza art.65 din OG 7/2001 privind impozitul pe venitul
global, aprobata prin Legea 493/2002, organele fiscale au emis Decizia de impunere
anuala pentru veniturile realizate in anul 2003, prin care s-a stabilit un venit anual
global , la care s-a calculat o  diferenta de impozit anual de plata.

III. Avand in vedere constatarile organelor de control, sustinerile petentului,
documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare
in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:
  

Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca Decizia de impunere
anuala pentru veniturile realizate in anul 2003 este legal intocmita si pe cale de
consecinta daca petentul datoreaza diferenta de impozit anual stabilita.

In fapt in data de 17.05.2003, contribuabilul depune la Administratia finatelor
publice Brasov, Declaratia de venit global pentru veniturile realizate in anul 2003,
insotita de fisele fiscale FF1 emise de Societatea X, Societatea Y si Societatea Z.

In urma analizarii datelor furnizate de contribuabil si a celor din evidenta
fiscala, organele fiscale au constatat ca petentul nu a declarat venitul obtinut de la
Societatea R, conform fisei fiscale FF2 depusa de acest angajator la organul fiscal.

La emiterea Deciziei de impunere anuala pentru anul 2003, organele fiscale au
tinut cont de regularizarea efectuata de Societatae X in fisa fiscala FF1 in conformitate
cu prevederile art.65 din HG 54/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a OG 7/2001 privind impozitul pe venitul global care precizeaza:

“ In situatia in care angajatorul a efectuat operatiunile de regularizare
prevazute de art.27 din Ordonanta, iar la impunerea anuala organul fiscal constata ca
salariatul respectiv a mai realizat si alte venituri in afara celor din salarii de la functia
de baza se va considera ca plata anticipata impozitul anual calculat de angajator si
inscris la cap.VI din fisa fiscala.”

Ca urmare, organele fiscale au luat in calcul in mod legal impozitul anual
calculat si retinut, intrucat prin regularizarea fisei fiscale FF1 emisa de Societatea X,
petentului i s-a stabilit o diferenta de impozit de restituit .
       Prin acordarea diferentelor de cheltuieli profesionale a rezultat  venitul anual
global.

Din venitul anual global s-a scazut suma reprezentand deduceri personale
cuvenite calculate .

Dupa scaderea deducerilor personale cuvenite a rezultat venitul anual impozabil
la care revine un impozit pe venit anual global datorat calculat in conformitate cu
prevederile Ordinului nr.192/28.01.2004 pentru stabilirea baremului anual de impunere
si a deducerilor personale de baza pentru calculul impozitului pe venitul anual global
impozabil realizat in anul 2003.

Avand in vedere ca in cursul anului 2003  s-a stabilit obligatii de plata
anticipata in contul impozitului anual conform fiselor fiscale FF1 si FF2 depuse la
dosarul cauzei, prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate pe anul
2003, organele fiscale au stabilit o diferenta de impozit anual de plata.

In consecinta avand in vedere cele prezentate, organul fiscal a stabilit in mod
corect diferenta de impozit anual, Decizia de impunere anuala pentru veniturile
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realizate in anul 2003 este corecta si legal intocmita in conformitate cu prevederile
art.65 alin 1 si 2 din OG 7/2001 privind impozitul pe venitul global care precizeaza:

“ ART 65
alin.1)-  Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul

fiscal in raza caruia isi are domiciliul contribuabilul ori de alte organe stabilite prin
Hotarare a Guvernului dupa caz, pe baza declaratiei de venit global prin aplicarea
cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat in conditiile
prezentei ordonante.

alin. 2)-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.”

Ca urmare avand in vedere prevederile legale citate si intrucat sustinerile
petentului sunt nejustificate, urmeaza a se respinge contestatia pentru diferenta de
impozit anual de plata stabilita prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile
realizate in anul 2003 .

Pentru considerentele aratate si in temeiul art.185 alin 1 din OG 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala republicata se :

D E C I D E :

Respingerea contestatiei  formulata de petent  pentru suma contestata.

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Brasov in termenul prevazut de
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 
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