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DECIZIA NR. DRc 4016/21.12.2016 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

    domnul X  
 înregistrată la Direcţia Generală Regională  a Finanţelor Publice Iaşi,  

sub nr. ...................... şi la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, sub nr. 
......................... 

 
 
 

 
        Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare 
Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, cu 
adresa nr. .........., înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub 
nr. ................, cu privire la contestaţia formulată de domnul X cod numeric personal 
............., cu sediul social în municipiul Suceava, str. ........ud. Suceava şi cu sediul ales în 
vederea comunicării actelor de procedură în municipiul Suceava, str. ............... 
              Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2015, cod 250, înregistrată 
sub nr. ............................. 
 Suma contestată este în valoare de S lei şi reprezintă diferenţe de impozit 
rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus.  

  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 de zile prevăzut de art. 270 
alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal contestat a fost 
comunicat petentului prin poştă, în data de 05.07.2016, potrivit confirmării de primire 
anexată la dosarul cauzei, iar contestaţia a fost depusă în data de 09.08.2016, fiind 
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, sub nr. …… din 
09.08.2016 şi la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, sub nr………… 
din 17.08.2016. 

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare 
Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 268, art. 269, art. 270 alin. (1) şi 
art. 272 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 

  
     I. Domnul X, contestă Decizia de impunere anuală (DIA) pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. 
......................., prin care s-a constatat o diferenţă de impozit în plus rezultată din 
regularizarea anuală în sumă de S lei. 
              Precizează că în data de 05.07.2016 au fost comunicate: 

Ministerul Finanţelor Publice 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
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               - DIA 250 nr. ............., prin care s-a constatat o diferenţă de impozit în plus, 
rezultat din regularizarea anuală de S lei; 
                - DIA 250 nr. ................., prin care s-a constatat o diferenţă de impozit în minus, 
rezultată din regularizarea anuală de S lei. 
                Motivează că DIA 250 nr. ................ a devenit caducă în urma emiterii DIA 250 
nr. ......................., de corecţie a sumelor regularizate pentru anul fiscal 2015. 
                În urma regularizării anuale pe anul 2015, precizează că Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava, este obligată să îi restituie suma de  Slei. 
                 DIA 250 nr. ..........., prin care s-a stabilit diferenţa în minus de S lei, reprezintă 
titlul său de creanţă, astfel că se impune desfiinţarea DIA 250 nr. ................. din 
05.04.2016, cu consecinţa exonerării de la obligaţia de plată a sumei de 1.030 lei şi 
totodată solicită radierea sumei din evidenţa analitică pe plătitori.  
  
 II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, în baza art. 84 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Declaraţiei privind veniturile realizate din România pe anul 2015, înregistrată sub nr. 
............., a emis pentru domnul X, cod numeric personal ......... Decizia de impunere 
anuală  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2015, cod 
250, înregistrată sub nr. ............, prin care a stabilit diferenţe de impozit rezultate din 
regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de S lei. 
             În baza art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Declaraţiei privind veniturile realizate din România pe anul 
2015, înregistrată sub nr. ..........., a emis pentru domnul X, cod numeric personal ....., 
Decizia de impunere anuală  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice 
pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. ......., prin care, faţă de decizia anterioară nr. 
............, a stabilit diferenţe de impozit rezultate din regularizarea anuală stabilite în minus 
în sumă de 71 lei şi o diferenţă de impozit conform art. 90 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, constatată în minus în sumă de 1.101 lei. 

  
 III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele prezentate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi prevederile actelor 
normative în vigoare, se reţin următoarele: 

 
 Cu privire la Decizia de impunere anuală  pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. ........, cauza 
supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 
prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, se poate investi cu soluţionarea cauzei, în 
condiţiile în care, Decizia de impunere anuală  pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. ................., 
a fost rectificată prin Decizia de impunere anuală  pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. .......... 

   
             În fapt,  domnul X, cod numeric personal .................,  a depus la Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Declaraţia privind veniturile realizate din 
România pe anul 2015 cod 200, înregistrată sub nr. ................, prin care a declarat un 
venit brut în sumă de S lei, cheltuieli deductibile în sumă de S lei şi un venit net anual în 
sumă de S lei.  
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                 Organul fiscal, în baza art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Declaraţiei privind veniturilor realizate din 
România pe anul 2015, înregistrată sub nr. .........., a emis pentru domnul X, cod numeric 
personal ..................., Decizia de impunere anuală  pentru veniturile realizate din România 
de persoanele fizice pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. ..........., prin care, pentru 
venitul net declarat în sumă de S lei, a stabilit un impozit pe venit în sumă de S lei, din 
care s-a scăzut S lei reprezentând suma de virat la entităţi nonprofit şi suma de S lei, 
reprezentând plăţi anticipate, rezultând diferenţe de impozit rezultate din regularizarea 
anuală stabilite în plus în sumă de S lei. 

             Ulterior, domnul X, cod numeric personal ..........,  a depus la Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Declaraţia privind veniturile realizate din 
România pe anul 2015 cod 200, înregistrată sub nr........., prin care a declarat un venit brut 
în sumă de S lei, cheltuieli deductibile în sumă de S lei, contribuţii sociale obligatorii în 
sumă de S lei şi un venit net anual în sumă de S lei.  
                 Organul fiscal, în baza art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Declaraţiei privind veniturilor realizate din 
România pe anul 2015, înregistrată sub nr............., a emis pentru domnul X cod numeric 
personal ............, Decizia de impunere anuală  pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. ..............., prin care, a fost 
rectificată decizia anterioară, iar pentru venitul net declarat în sumă de S lei, a stabilit un 
impozit pe venit în sumă S lei, din care s-a scăzut S lei reprezentând suma de virat la 
entităţi nonprofit şi suma de S lei, reprezentând plăţi anticipate, rezultând diferenţe de 
impozit rezultate din regularizarea anuală stabilite în minus în sumă de S lei şi o diferenţă 
de impozit constatat în minus în sumă de S lei. 
                    Prin contestaţia formulată domnul X, solicită desfiinţarea în totalitate a 
Deciziei de impunere anuală  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice 
pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. .........., cu consecinţa exonerării de la plata 
sumei de 1.030 lei. 
  
     În drept, potrivit dispoziţiilor art. 268 alin. (1) şi alin. (2),  art. 269 alin. (2) şi 
art. 276 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare:  
          ART. 268 
                 “(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative 
fiscale se poate formula contestaţie potrivit prezentului titlu. Contestaţia este o cale 
administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. 
                (2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal”. 
                  ART. 269 
                 “(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 
înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat”. 
 
                   ART. 276 
                 “(1) În soluţionarea contestaţiei organul competent verifică motivele de fapt şi 
de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se 
face în raport cu susţinerile părţilor, cu dispoziţiile legale invocate de acestea şi cu 
documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele 
sesizării”. 
                  În speţă sunt aplicabile şi Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
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Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.741/2015, care la pct. 11.1. prevăd 
următoarele: 
                “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;[….]”. 
 
              Având în vedere faptul că domnul X, a declarat, după emiterea Deciziei de 
impunere anuală  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2015, cod 250, înregistrată sub nr. ....................., venituri nete mai mici decât cele 
declarate iniţial, organul fiscal a rectificat această decizie prin emiterea Deciziei de 
impunere anuală  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2015, cod 250, înregistrată sub nr. .........., ca urmare, se constată faptul că Decizia de 
impunere anuală  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2015, cod 250, înregistrată sub nr. ........, a fost înlocuită şi nu mai produce efecte juridice, 
motiv pentru care, contestaţia domnului X, înregistrată la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava sub nr. ............., formulată împotriva Deciziei de impunere 
anuală  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2015, cod 
250, înregistrată sub nr. ........................., a rămas fără obiect. 
                
 
                 Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 279 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile pct. 11.1 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 3.741/2015, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale 
a Finanţelor Publice Iaşi, 
  
 
 
   

 
                                                  DECIDE: 
 
 
 
 
             Art. 1 Constatarea, ca rămasă fără obiect, a contestaţiei formulate de domnul  
X,, împotriva Deciziei de impunere anuală  pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2015, cod 250, înregistrată sub nr. .......... din 05.04.2016, emisă 
de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, prin care au fost stabilite 
diferenţe de impozit rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus de S lei. 
 
               Art. 2 Serviciul Soluţionare Contestaţii, va comunica prezenta decizie 
contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, spre a fi dusă la  
îndeplinire. 
 
        În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca 
urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
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        Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în contencios administrativ, 
în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Iaşi sau  la Tribunalul Suceava. 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                                      


