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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
JUDETUL COVASNA 

 
 

DECIZIA nr. -/2005 
privind solutionarea contestatiei formulate de d-na X, cu 
domiciliul in oras Covasna, jud. Covasna, inregistrata la 
D.G.F.P. Covasna sub nr. -/2005 

 
 Directia Generala a Finantelor Publice Covasna  a fost sesizata de catre 
Administratia Finantelor Publice oras Covasna, jud. Covasna prin adresa nr. -
/2005, inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr. -/2005, asupra contestatiei depuse 
de d-na X, domiciliata in oras Covasna, jud. Covasna. 
 Contestatia a fost formulata impotriva deciziei de impunere anuala pentru 
veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 
2004 nr. -/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice oras Covasna, jud. 
Covasna, prin care s-a stabilit ca X are o diferenta de impozit anual de regularizat 
in plus (de plata), in suma de ... lei (RON).  
 Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 177 alin. (1) din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 
 Constatand ca in speta  sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 alin. 
(1), art. 176 alin. (1), art. 177 alin. (1) si art. 179 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Covasna este 
investita, prin Compartimentul de solutionare a contestatiilor, sa solutioneze pe 
fond  contestatia. 
 Din actele si documentele aflate la dosarul cauzei, se retine: 
 In fapt, prin decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 nr. -/2005 emisa 
de Administratia Finantelor Publice oras Covasna, jud. Covasna, in baza 
declaratiei de venit global pe anul 2004 nr. -/2005 si a fiselor fiscale 1 intocmite 
de angajatorii S.C. "Y" S.R.L. si S.C. "Z" S.R.L., s-a stabilit ca d-na X are o 
diferenta de impozit anual de regularizat in plus (de plata), in suma de ... lei 
(RON). 
 Contribuabila X a formulat contestatie impotriva deciziei de impunere 
anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in 
Romania pe anul 2004 nr. -/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice oras 
Covasna, jud. Covasna, aratand ca la completarea fisei fiscale 1, angajatorul S.C. 
"Z" S.R.L. a omis inscrierea datelor referitoare la persoana aflata in intretinere, 
respectiv fiul contribuabilei avand CNP ..., pentru care aceasta a solicitat 
acordarea deducerii personale suplimentare. 
 In acest sens, in vederea acordarii deducerii personale suplimentare pentru 
copilul aflat in intretinere, contribuabila X a depus la dosarul cauzei fisa fiscala 1 
rectificativa intocmita de angajatorul S.C. "Z" S.R.L., in care sunt inscrise datele 
persoanei aflate in intretinere. De mentionat ca in fisa fiscala 1 intocmita de 
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angajatorul S.C. "Y" S.R.L., au fost de asemenea inscrise datele necesare 
acordarii, pentru luna ianuarie 2004, a deducerii personale suplimentare pentru 
persoana aflata in intretinere. 
 In drept, art. 45 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevede ca persoanele fizice rezidente 
romane, cu domiciliul in Romania, au dreptul la deducerea din venitul anual 
global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri 
personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile, 
pentru ca la alin. (3) sa se precizeze ca deducerea personala suplimentara pentru 
sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati in intretinere este de 0,5 
inmultit cu deducerea personala de baza. 
 In aplicarea acestui articol, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, la pct. 37 prevad 
ca in situatia in care depunerea documentelor justificative se face dupa calcularea 
impozitului si regularizarea anuala potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal, 
corectiile se fac de catre organul fiscal, pe baza cererii contribuabililor, la care se 
anexeaza toate documentele justificative care atesta dreptul acestuia la deduceri 
personale suplimentare. In cerere se va mentiona obligatoriu perioada pentru care 
se solicita acordarea deducerilor, in termenul legal de prescriptie. 
 In raport de prevederile legale mentionate anterior si de starea de fapt 
retinuta din actele aflate la dosarul cauzei, se constata ca in speta se impune 
desfiintarea deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele 
fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 nr. -/2005, urmand ca 
organul fiscal teritorial, respectiv Administratia Finantelor Publice oras Covasna, 
jud. Covasna, sa procedeze la verificarea documentelor justificative pentru 
acordarea deducerii personale suplimentare si sa emita o noua decizie de 
impunere anuala pentru veniturile realizate de d-na X pe anul 2004. 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si  in temeiul art. 179 
alin. (1) lit. a), art. 180 alin. (1) si art. 186 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, se 
 
     D E C I D E : 
 
 Desfiintarea deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 nr. -/2005, 
urmand ca Administratia Finantelor Publice oras Covasna, jud. Covasna, sa emita 
in conditiile legii, o noua decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate 
de d-na X pe anul 2004, cu luarea in considerare a celor retinute prin prezenta 
decizie. 
 Definitiva. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


