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O persoana fizica a depus la data de 16.05.2005 declaratia de venit global
pentru anul 2004.

La data de 16.08.2005, organul fiscal teritorial a emis decizia de impunere
anuala pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România pe anul 2004,
decizie avand la baza fisele fiscale emise de angajatori pentru persoana fizica
respectiva, intre acestea fiind si fisa fiscala emisa de societatea X.

Petenta a formulat contestatie impotriva deciziei de impunere, solicitand
corectarea acesteia, intrucat aceasta nu continea date reale, fisa fiscala depusa
de societatea X la organul fiscal teritorial fiind eronata.

La data de 23.11.2005, societatea Y, în calitate de lichidator judiciar al
societatii X, a solicitat organului fiscal emitent al deciziei de impunere scoaterea
din baza de date a fi�ei fiscale emise de societatea X pentru veniturile relizate
de persoana fizica, motivat de faptul c� societatea X a întocmit eronat stat de
plat� pentru aceasta în anul 2004.

Prin cauza supusa solutionarii, directia generala a finantelor publice
este învestit� s� se pronun�e asupra corectitudinii �i legalitatii stabilirii
veniturilor realizate pe anul 2004, prin decizia de impunere anual�, de
persoana fizica contestatoare.

În drept,
Referitor la declara�ia de venit, punctul 172 din H.G.nr.44/2004 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal, precizeaz� c� aceasta este “(...) documentul prin care contribuabilii
declar� veniturile ob�inute în anul fiscal de raportare, în vederea calcul�rii,
de c�tre organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� contribuabilul î�i are
domiciliul fiscal, a venitului net anual impozabil �i a impozitului pe venitul
anual.”

Potrivit punctului 181al aceluia�i act normativ,” În situa�ia în care organul
fiscal competent constat� diferen�e de venituri supuse impunerii, se va
emite o nou� decizie de impunere anual� prin care se stabilesc obliga�iile
fiscale, potrivit prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.”

Referitor la decizia de impunere, art.84 alin.(1) din O.G.nr.92/2003,
republicat�, stipuleaz�:
   “Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul
fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de
impunere.”

Potrivit art.186 alin.(3) din acela�i act normativ, “Prin decizie se poate
desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se
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încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solu�ionare.”

Fata de cele prezentate mai sus, se retine ca organul fiscal teritorial a emis
decizia de impunere din data de 16.08.2005, in baza documentelor  existente la
organul fiscal la data emiterii acesteia.

Prin depunerea la data de 23.11.2005, de c�tre societatea Y, în calitate de
lichidator judiciar al societatii X, a adresei prin care s-a solicitat organului fiscal
teritorial scoaterea din baza de date a fisei fiscale emise de societatea X pentru
veniturile realizate de contestatara, s-a modificat baza de impunere pentru
stabilirea impozitului pe veniturile din salarii datorat de aceasta pentru anul
2004.

Avand in vedere cele retinute, s-a desfiintat Decizia de impunere anual�
pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în
România pe anul 2004 emisa in data de 16.08.2005, urmand ca organul fiscal
sa emita o noua decizie de impunere cu respectarea celor precizate anterior.


