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      DECIZIA NR………./……..2009

privind solutionarea contestatiei formulata de X impotriva Deciziei anuale nr. Y din 
data de Y pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2008 
emisa de A.F.P.M. Craiova.

X, cu domiciliul in Craiova, Y, avand CNP Y, contesta obligatia de plata  in 
suma totala de Y lei stabilita prin Decizia anuala nr. Y din data de 22.05.2009 pentru 
veniturile  realizate  din  Romania  de  persoanele  fizice  pe  anul  2008  emisa  de 
A.F.P.M. Craiova.

La data de Y (decizia a fost comunicata in data de Y), X formuleaza si depune 
la Administratia Finantelor Publice a mun. Craiova, contestatia inregistrata sub nr. Y, 
respectand  conditia  de  procedura  ceruta  de  art.207  (1)  din  OG  nr.92/2003, 
republicata.  

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

I. In sustinerea cauzei, contestatoarea aduce urmatoarele argumente:
Petenta solicita “ca din suma stabilita cu titlu de impozit de Y lei sa scadeti 

suma achitata deja pe anul 2008 si anume:
− Y lei pe Y cu chitanta nr. Y;
− Y lei la Y cu chitanta nr. Y”.

II.  Prin  Decizia  anuala  nr.  Y  din  data  de  Y  pentru  veniturile  realizate  din 
Romania de persoanele fizice pe anul 2008 emisa de A.F.P.M. Craiova s-a stabilit in 
sarcina petentei o diferenta de impozit anual de regularizat de plata in suma de Y lei.

III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei,  in  raport  cu 
dispozitiile  legale  referitoare  la  aceasta si  avand in  vedere  motivele  invocate  de 
contestatoare, se retin urmatoarele:
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Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Dolj este daca obligatia de plata in suma 
totala  de  Y  lei,  stabilita  in  sarcina  petentei,  a  fost  calculata  cu  respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 

In  fapt,  petenta  contesta  suma de Y lei  reprezentand diferenta  de impozit 
anual de regularizat de plata conform  Deciziei anuale nr. Y din data de Y pentru 
veniturile  realizate  din  Romania  de  persoanele  fizice  pe  anul  2008  emisa  de 
A.F.P.M. Craiova.

Referitor la Decizia mai sus mentionata organul de solutionare a contestatiilor 
a retinut urmatoarele:

In anul 2008 petenta a realizat venituri din profesii libere, depunand in acest 
sens la A.F.P.M. Craiova, sub nr. Y, Declaratia privind veniturile realizate pe anul 
2008. In acesta declaratie petenta a inscris: venit brut in suma de Y lei, cheltuieli 
deductibile  in  suma de  Y  lei,  rezultand  un  venit  net  in  suma de  Y  lei.  In  urma 
prelucrarii acestei declaratii a rezultat   Decizia anuala nr. Y din data de Y pentru 
veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2008 cu diferenta de 
impozit de regularizat stabilita in plus (de plata) in suma de Y lei.

 Organul  de solutionare a contestatiilor  retine  faptul  ca in   Decizia  anuala 
pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice este evidentiata doar 
obligatia stabilita de plata nu si platile efectuate.

In drept, 
Conform art. 84, alin.5 din Legea 571/2003  privind codul fiscal cu modificarile 

si completarile ulterioare:
    “(5)  Organul  fiscal  stabileşte  impozitul  anual  datorat  şi  emite  o  decizie  de 
impunere, în intervalul şi în forma stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
      (6) Diferenţele de impozit  rămase de achitat  conform deciziei  de impunere 
anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de 
impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează sumele stabilite 
potrivit reglementărilor în materie, privind colectarea creanţelor bugetare.”

Din  interpretarea  dispozitiilor  legale  mai  sus  citate  rezulta  ca  prin  Decizia 
anuala  organul  fiscal  stabileşte  impozitul  anual  datorat  si  emite  o  decizie  de 
impunere în forma stabilita prin ordin al ministrului finanţelor publice, in cazul de fata 
OMF 1815/2008.

       In ceea ce priveste suma de Y lei achitata de petenta conform chitantelor seria 
Y in suma de Y lei si respectiv seria Y nr. Y in suma de Y lei, in contul 51 – impozit 
pe  veniturile  din  activitati  independente,  organul  de  solutionare  a  contestatiilor 
retine faptul ca suma de Y lei se regaseste in “Situatia analitica debite plati solduri” 
editata de AFPM Craiova, din suma respectiva stingandu-se o parte din debitele 
restante ale contribuabilului. 

Avand  in  vederea  reglementarile  legale  mai  sus  mentionate,  documentele 
existente la dosarul cauzei, rezulta ca, in mod legal, organul de impunere a calculat 
o  diferenta  de  impozit  de  regularizat  stabilita  in  plus  in suma de  Y lei  conform 
Deciziei  anuale  nr.  Y  din  data  de  Y  pentru  veniturile  realizate  din  Romania  de 
persoanele fizice pe anul 2008 emisa de A.F.P.M. Craiova. 
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Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.216 alin.(1) al O.G. nr.
92/2003, republicata, se

DECIDE

-  respingerea  ca  neintemeiata  a  contestatiei  pentru  suma  de  Y  lei 
reprezentind  diferenta  de  impozit  anual  de  regularizat  de  plata  conform  Deciziei 
anuale nr. Y din data de Y pentru veniturile realizate din Romania de persoanele 
fizice pe anul 2008 emisa de A.F.P.M. Craiova.

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 (sase) luni 
de la comunicare.
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