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DECIZIA  nr. 9 din data de 25 ianuarie 2005

Serviciul Solutionarea Contestatiilor din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice Prahova a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice a Municipiului
Ploiesti, prin adresa nr....../13.01.2005 - inregistrata la D.G.F.P. Prahova sub
nr............./13.01.2005, in legatura cu contestatia d-lui ..............domiciliat in Ploiesti,
jud. Prahova.

Obiectul contestatiei il reprezinta suma de ....... lei reprezentand diferenta de
impozit anual de regularizat in minus datorata bugetului de stat, stabilita prin decizia
de impunere anuala pentru persoanele fizice  romane cu domiciliul in Romania pe anul
2003 nr........../16.08.2004,  emisa de catre  Administratia Finantelor Publice a
Municipiului Ploiesti.

Contestatia a fost depusa in termenul  legal de 30 zile prevazut de art.176 alin.(1)
din O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, - Titlul IX
"Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale, fiind
inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr..../04.01.2005.

I .  D-nul................ sustine urmatoarele:
"[...] contest suma de ....................  lei atribuita.
Motivul consta in faptul ca in ultimii ani mi se calculau peste doua milioane lei, ori

in ultimii ani nu a intervenit nici o schimbare in situatia mea financiara.
Va rog cu tot respectul sa dispuneti revizuirea calculelor sa pot intelege de unde

devine aceasta diferenta, sau sa mi se vireze eventualele diferente". 

II. Prin DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA pentru persoanele fizice romane cu
domiciliul in Romania pe anul 2003, inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr. ..... din data
16.08.2004, s-a stabilit ca d-nul........... are de primit de la bugetul de stat o diferenta de
impozit pe venit de plata in suma de ................ lei (rd.21, lit.b) din decizie).

III . Din analiza documentelor existente in dosarul contestatiei, rezulta
urmatoarele:

- In anul 2003, d-nul.......................a obtinut venituri salariale altele decat cele de
la functia de baza (de ........lei), de la angajatorul..............................Ploiesti (luna
ianuarie), pentru care s-a intocmit fisa fiscala 2.

- Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in
Romania pe anul 2003 a fost emisa in conformitate cu prevederile art.65 din O.G.
nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata prin Legea nr.493/2002.

- Din Decizia de impunere anuala pe anul 2003, nr. .../16.08.2004, rezulta
urmatoarele :

D-nul .... a obtinut  in anul 2003  un venit net din salarii in suma de ........ lei.
Intrucat deducerile personale cuvenite au fost mai mari decat venitul anual global

(.......lei fata de ........lei), nu a rezultat venit anual global impozabil si nici impozit pe
venitul anual global datorat.
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Avand in vedere ca angajatorul a retinut in anul 2003 din venitul net al
d-nului.......... impozit pe venit sub forma de plati anticipate in suma de .....lei, iar prin
Decizia de impunere pe anul 2003 s-a stabilit ca acesta nu datoreaza bugetului impozit
pe venitul anual global, rezulta ca suma de ....lei impozit pe venit a fost virata in plus
catre bugetul de stat, aceasta urmand a fi restituita contribuabilului.

Faptul ca, in anii anteriori contestatorul a primit de la bugetul de stat (prin
restituire) un impozit pe venit mai mare decat cel rezultat pentru anul 2003, nu poate
conduce la concluzia ca decizia de impunere pentru anul 2003 a fost eronat intocmita
de organul fiscal teritorial, care a avut la baza datele rezultate din fisa fiscala 2, ca si
venitul net in suma de ...........lei inscris de contestator in Declaratia de venit global pe
anul 2003 depusa si inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr............./12.05.2004.

Nu se poate restitui de la bugetul de stat  un impozit mai mare decat suma virata
bugetului in contul acestui impozit, in cazul de fata aceasta suma fiind de........lei.

Fata de cele prezentate mai sus, rezulta ca impozitul pe venit ce urmeaza a se
restitui contestatorului este cel rezultat din Decizia de impunere anuala pe anul 2003
emisa de A.F.P.M. Ploiesti, respectiv suma virata de..............lei, drept pentru care se va
respinge contestatia formulata impotriva acestei decizii.

IV. Concluzionand analiza pe fond a contestatiei formulata de
d-nul................ din Ploiesti, judetul Prahova, impotriva Deciziei de impunere anuala
pentru veniturile realizate pe anul 2003 emisa de catre reprezentantii A.F.P.M. Ploiesti,
in conformitate cu prevederile alin.(1) al art.185 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, se :

D E C I D E :

1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de d-nul ........... din
Ploiesti, jud.Prahova, impotriva diferentei de impozit pe venit de restituit in suma de
........... lei stabilita de catre Administratia Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti prin
Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate pe anul 2003.

2. In conformitate cu prevederile alin.(2) al art.187 din O.G. nr.92/2003 R,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la primire la instanta de
contencios administrativ competenta din cadrul Tribunalului Prahova.

DIRECTOR EXECUTIV,
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