
      
  

NR. 476/IL/2012
                                                                                                                               

Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice ...  a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice a Municipiului  ... 
prin  adresa  nr.  ...  cu  privire  la   contestatia  formulata  de  doamna  ..  .   cu 
domiciliul   in  ..,  str.  ..  nr.  ..bloc  ..  sc.  ..  ,  ap.  ..  et...  ,  judetul  ..,   CNP ...  , 
inregistrata la D.G.F.P... sub nr....

Contestatia a fost formulata impotriva  Deciziei   de impunere anuala 
pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul .. nr... pentru 
suma   de  ..  lei   reprezentand  diferente  de  impozit  rezultate  din 
regularizarea anuala stabilite in plus .

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.207  din  OG 
92/2003  ®  privind  Codul  de  procedura  fiscala  in  raport  cu  data  comunicarii 
titlului de creanta contestat, respectiv ... data de pe confirmarea de primire a 
actului atacat,aflat in copie la dosarul cauzei si data inregistrarii contestatiei la 
Administratia  Finanatelor Publice a Municipiului .. respectiv ..., asa cum reiese 
din amprenta stampilei registraturii  aplicata pe contestatia aflata in original la 
dosarul cauzei.

Directia Generala a Finantelor Publice ... prin Biroul de Solutionare a 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 
205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala, este 
competent sa solutioneze prezenta contestatie.

I.-Doamna ...contesta  Decizia  de  impunere  anuala  nr.  ..  pe  anul  .. 
( formular ..) din urmatoarele motive :

In data de ..  a depus formularul ..   la care a anexat si adeverinta nr. .. 
eliberata  de  Asociatia  ...,  cat  si  adeverinta  nr.  ...  din  partea  Universitatii 
Ecologice .., adeverinte de unde rezulta obtinerea unor venituri si care au fost 
aduse la cunostinta A.F.P. ... prin formularul tip .., Declaratia privind veniturile 
realizate in anul ...

Contestatara  sustine  ca   la  depunerea  declaratiei  persoana  de  la 
ghiseu  a  dispus  modificarea  paginii  ...prin  care  venitul  brut  prezentat  in 
adeverinta nr. .. sa fie trecut la pct. ... (venit net)aferent  activitatilor cu regim  de 
retinere la sursa a impozitului si nu la pct.... venit brut.

Avand in vedere greseala  prezentata contestatara sustine ca impozitul 
corect este .. lei  si nu ...  lei cat s-a stabilit   de catre A.F.P. ...  prin decizia 
contestata.

II.-  Administratia  Finanatelor  Publice  a  Municipiului  ...   prin 
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Referatul  cu  propuneri  de  solutionare  a  contestatiei  nr.  ..  sustine  ca  la 
prezentarea la ghiseu a contribuabilului pentru depunerea declaratiei, lucratorul 
A.F.P. ... a confruntat declaratia depusa de contribuabil cu declaratia depusa de 
platitorul de venit in speta WWW ... care a declarat prin declaratia informativa.. 
venit net in suma de .. lei si un impozit de . lei.

Ca  urmare  a  verificarilor  facute  dupa  depunerea  contestatiei  si  a 
analizarii declaratiei informative ... a procedat la refacerea deciziei de impunere 
nr. .. , prin emiterea deciziei nr. ... cu un venit de .. lei si un impozit de plata 
zero.

Deasemenea sustine ca in acelasi  timp a informat organul  fiscal  de 
domiciliu al angajatorului WWW  ...in vederea rectificarii declaratiei informative .. 
pe  anul  ..  cu  declararea  venitului  in  suma  de  ..  lei   cat  si   informarea 
contestatarei  ..   de rectificarea deciziei  de impunere anuala   pe anul  ..  prin 
emiterea deciziei nr....

III.-  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal, 
documentele existente la dosarul contestatiei precum si actele normative 
in vigoare in perioada invocata de contestator si organul  fiscal se retin 
urmatoarele:

In  fapt-  doamna ..a  depus la  A.F.P.  a Municipiului  ...  in  data de .. 
formularul ..  Declaratie privind veniturile realizate din Romania  pentru anul ..,  
inregistrata sub nr. ..

De asemenea  contestatara a mai depus si Adeverinta  nr....  de la 
angajatorul WWF ..  de unde reiese ca in anul ..  doamna ..    a realizat un venit   
brut in suma de .. lei in baza conventiei civile de prestare servicii, din care i s-a 
retinut suma de .. lei contributie somaj, suma de .. lei CAS , suma de .. lei CASS 
si impozit pe venit  in suma de .. lei.

Din analiza dosarului cauzei se retine ca  doamna ... a mai depus si 
Adeverinta nr. ..  de unde reiese ca a lucrat ca si colaboratoare la Universitatea 
Ecologica din..in baza contractelor/conventiilor civile  incheiate potrivit Codului 
Civil unde a obtinut in anul .. suma de .. lei  din care i s-a retinut si virat impozit 
in suma de .. lei.

In  baza  documentelor  depuse  la  A.F.P.  ..  ,respectiv formularul  200 
Declaratie privind veniturile realizate din Romania  pentru anul ..,  inregistrata 
sub nr.   ..  cat  si  declaratiei  informative  205   depusa  de  angajatorul  WW..  
,organele fiscale din cadrul  A.F.P.  ..  au emis  Decizia  de impunere anuala 
pentru  veniturile  realizate  din  Romania  de  persoane  fizice  pe  anul  ..  
nr...pentru suma  de .. lei  reprezentand diferente de impozit rezultate din 
regularizarea anuala stabilite in plus ,  decizie ce face obiectul prezentei 
contestatii.

Din analiza Referatului cu propuneri de solutionare a contestatiei  se retine 
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ca  organele fiscale in urma verificarilor facute dupa depunerea contestatiei si a 
analizarii  declaratiei  informative 205 ,au constatat  ca  Decizia  de impunere 
anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul ..  
nr.... a fost intocmita gresit deoarece angajatorul  WW... a declarat eronat suma 
de .. lei ca venit net , acesta reprezentand de fapt venitul brut ce nu trebuia sa 
fie luat in calcul la stabilirea impozitului anual, conform prevederilor legale  de 
mai sus.

Astfel, organele fiscale precizeaza in referatul cu propuneri de solutionare 
nr. ... ,ca decizia contestata , respectiv  Decizia  de impunere anuala pentru 
veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul ..  nr.... , a fost 
refacuta  si  a fost  emisa Decizia nr.  ...  cu    un venit net de ..  lei   si  cu un   
impozit de plata .. ce a fost comunicata contestatarei.

Din analiza Deciziei nr. ... ,ce a fost anexata la dosarul cauzei, se retine ca 
organul fiscal a reglat situatia fiscala a contestatarei trecand corect  suma de .. 
lei  la pct... ca venit /castig net anual si stabilind ca diferenta de impozit ,raportat 
la decizia anterioara emisa eronat(prin care s-a stabilit .. lei de plata),  suma de 
minus .. lei, ceea ce duce in final la un impozit de... lei.

In drept -sunt aplicabile prevederile art. 48 Îndreptarea erorilor materiale 
din actele administrative fiscale din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala cu modificarile si  completarile ulterioare care precizeaza :”(1) Organul 
fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, 
din oficiu sau la cererea contribuabilului.

Referritor la indreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale 
in Normele metodologice de aplicare a Codului de procedura fiscala aprobate 
prin H.G. nr. 1050/2004  se precizeaza :

”47.1. Erorile materiale reprezintă greşelile sau omisiunile cu privire 
la numele, calitatea şi susţinerile părţilor din raportul juridic fiscal sau cele  
de calcul  ori  altele  asemenea.  Aceste  erori  nu pot  privi  fondul  actului,  
respectiv existenţa sau inexistenţa obligaţiilor fiscale stabilite prin actul  
administrativ fiscal.

47.2.  Dacă îndreptarea  erorii  materiale  se  face  prin  adăugări  sau 
ştersături operate în cuprinsul actului administrativ fiscal, acestea vor fi  
semnate şi ştampilate de organul fiscal, în caz contrar nefiind luate în 
considerare.  Îndreptarea  erorii  materiale  va  fi  operată  pe  toate 
exemplarele originale ale actului administrativ fiscal.

47.3. După efectuarea îndreptării erorii materiale, organul fiscal are 
obligaţia  de  a  comunica  contribuabilului  sau  oricărei  alte  persoane 
interesate, de îndată, operaţiunea efectuată.
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47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate efectua  
direct pe actul  administrativ fiscal,  se emite un nou act administrativ 
fiscal care, de asemenea, va fi comunicat contribuabilului.”

Avand in vedere cele precizate mai  sus si  datorita  faptului  ca  situatia 
fiscala a contestatarei  a fost reglata ca urmare a emiterii Deciziei de impunere 
nr. ... ,organul de solutionare a contestatiei constata ca fiind ramasa fara obiect 
contestatia formulata de doamna ...,impotriva  Decizia  de impunere anuala 
pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul ..nr... in 
temeiul pct.11.1   lit.c  din   Ordinul  nr.   2137/25.05.2011  privind  aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala care precizeaza :”  11.1. Contestaţia poate 
fi respinsă ca:    c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile 
contestate  nu au fost  stabilite  prin actul  administrativ  fiscal  atacat  sau 
dacă  prin  reluarea  procedurii  administrative,  luându-se  act  de  soluţia 
pronunţată de instanţa penală, se constată că cererea rămâne lipsită de 
obiect;”

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor 
art.52 al(1) lit.b, art. 84 al(1) lit.a. sii art. 93 al(1) si (2) din Legea nr. 571/2003 
privind  Codul  fiscal  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  coroborate  cu 
pct.11.1lit.c   din Ordinul nr.  2137/25.05.2011 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala si pct. 102.5 din H.G. nr. 1050/2004 , coroborate cu art. 
205,  art.  206,  art.  209,  art.  213 si  art.  216 (1)din  Ordonanta  Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata, se 

              
                                                             D E C I D E :

 Art.1. - Respingerea ca fiind fara obiect a contestatiei doamnei ... 
formulata impotriva  Deciziei  de impunere anuala pentru veniturile realiz-
ate din Romania de persoane fizice pe anul .. nr.......

Art.2 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .... in termen 
de 6 luni de la comunicare.
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                                             DIRECTOR EXECUTIV , 
                                                          
                                           ...............................
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