
      

NR.432/IL/2012

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice  ..  a  fost  sesizat,  de  A.F.P.-..  prin   adresa  nr....,  inregistrata  la 
D.G.F.P. .. sub nr. .., cu privire la contestatia formulata de d-nul ... cu sediul 
in loc. .. ,b-dul .., bl. ..,sc .., ap .., jud. ... C.N.P. ...

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva   Deciziei  de  impunere 
anuala   referitoare  la  veniturile  realizate  in  anul  ..  nr.  ...  din  ... 
referitoare la obligatii de plata impozit venit in suma de .. lei.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din O.G. 
nr.  92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, in raport de data comunicarii deciziei 
de impunere , respectiv .., potrivit confirmarii de primire aflata in copie la 
dosarul cauzei,  si  de data inregistrarii contestatiei la  A.F.P..., respectiv ..., 
asa cum reiese din amprenta stampilei registraturii organului fiscal aplicata 
pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Ialomita  prin  Biroul  de 
Solutionarea 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 competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I)  D-nul Marcu Mirica  a inaintat contestatie impotriva Deciziei 
de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele 
fizice pe anul .. nr. .. din .. privind   impozitul pe venit in suma de .. lei, 
emisa de A.F.P. ..si transmisa contestatarului prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire in data de ... considerand ca este emisa in conditii de 
nelegalitate .

Domnul .. precizeaza ca nelagalitatea acestei decizii consta in aceea 
ca, in cuantumul sumei de ... lei reprezentand impozit pe anul ..,pentru un 
venit net anual de .. lei,este inclusa si suma de .. lei ce reprezinta transele 
aferente trimestrelor I,II,III si IV ...,desi aceasta suma de bani a fost achitata 
la caseria Administratiei Finantelor Publice ...,conform chitantei seria .. nr. ...

In acest sens mai arata ca decizia nr. .. din .. emisa de Administratia 
Finantelor ...a emis decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate 
din  Romania  de  persoanele  fizice  pe  anul  ..,in  care  capitolul  II  – 
Determinarea  impozitului  pe  venitul/castigul  net  anual  impozabil 
datorat,sunt efectuate calcule atat pentru decizia anterioara cat si pentru 
decizia curenta.

Petentul arata ca la decizia anterioara pentru un venit in suma de .. lei 
este stabilit  un impozit  de ..  lei ,iar la decizia curenta,impozitul  de  ..  lei 
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stabilit pentru un venit de .. lei a fost corectat cu suma de .. lei reprezentand 
obligatii  privind  platile  anticipate,suma care  a  fost  stabilita  in  minus prin 
aceasta decizie,si astfel a rezultat un impozit de .. lei,care este si cel reiesit 
din aplicarea cotei de 16% la venitul sus- mentionat.

Domnul Marcu Mirica mai precizeaza ca decizia nr....din data de ... i-a 
fost  comunicata  in  data  de  ...pe  baza  de  semnatura  ,iar  decizia 
contestata,mentioneaza ca  a fost emisa dupa .. zile de la prima decizie si a 
fost  transmisa  petentului  pe  data  de  ...,prin  scrisoare  recomandata  cu 
confirmare de primire. 

Contestatarul solicita admiterea contestatiei si anularea deciziei de 
impunere anula pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice 
pe anul ..,nr...,deoarece dansul spune ca e emisa in conditii de nelegalitate.

II.  Administratia Finantelor Publice .. prin referatul cu propuneri de 
solutionare  a contestatiei nr. .. precizeaza ca in data de..a emis o noua 
decizie de impunere nr.  ..  in care se ia in calcul  suma de ..  lei  obligatii 
privind platile anticipate prin care se satbileste impozit de plata in suma de 
.. lei.

A.F.P...  precizeaza  ca  decizia  de  impunere  anuala  nr.  ...  cu  un 
impozit  de plata stabilit  in suma de ..  lei  contestata de domnul Marcu 
Mirica  a  fost  de  drept  desfiintata  prin  emiterea  deciziei  de  impunere 
anuala nr....cu un impozit de plata stabilit de .. lei decizie in care s-a tinut 
cont de platile anticipate efectuate de contribuabil la A.F.P. ....

A.F.P.  ..  mai  mentioneaza  faptul  ca  domnul  ...si-a  modificat 
domiciliul fiscal de la .. la ... conform deciziei de inregistrare a domiciliului 
fiscal nr. ..,iar prin emiterea deciziei de inregistrare a domiciliului fiscal nr, 
... domicililul fiscal s-a modificat stabilindu-se la..
Se mai mentioneaza ca la data prelucrarii declaratiilor privind veniturile 
obtinute pentru emitere deciziilor de impunere anuala pe anul ...,nu s-a 
tinut cont de platile anticipate acestea nefiind evidentiate in subsistemul 
DECODIM datorita faptului ca decizia de plati anticipate pe anul ... a fost 
emisa de AFP.... 

In urma verficarilor efectuiate A.F.P... a refacut decizia de impunere 
anuala pe anul ..  luand in consideratie platile anticipate in suma de .. 
lei,si mai mentioneaza ca solicitarea domnului ..de a desfiinta decizia de 
impunere  anuala  nr....  cu  un  impozit  de  plata  de..lei  ramane  fara 
obiect,deoarece prin emiterea deciziei  ..  cu un impozit  de plata de ... 
lei,suma care s-a transferat evidenta fiind corectata in fisa rol.
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III.  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal, 
documentele  existente  la  dosarul  contestatiei  precum  si   actele 
normative in vigoare  in perioada invocata de contestatoare si organul 
de control se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca organul  fiscal a emis corect Decizia 
de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele  
fizice pe anul .. nr. , in conditiile in care  pentru anul .. a mai fost emisa o  
decizie de impunere impunere anuala pentru veniturile realizate din Roma-
nia de persoanele fizice pe anul .. nr. .. in care s-a tinut cont si de  obligati-
ile privind platile anticipate.

In fapt, A.F.P. .. emite in data de .. decizia de impunere anuala 
pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice  pe anul .. nr... 
cu  un venit  net  anual  de ..  lei  cu  un impozit  pe  venit  /castig  net  anual 
impozabil  datorat  de  ...  lei  cu  obligatii  privind  platile  anticipate  de  .. 
lei,inmanata personal sub semnatura in data de .. cu diferente de impozit 
rezultate din regularizarea anuala de .. lei si diferente constate in minus .. 
lei.
 In data de .. A.F.P... emite o noua  decizie  de impunere anuala 
pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice  pe anul .. nr... 
in  suma  de  ..  transmisa  contestatarului  in  data  ..pe  care   d-nul  ...   o 
contesta, considerand ca este emisa in conditii de nelegalitate.

Prin  referatul  cu  propuneri  de  solutionare  nr....   organul  fiscal 
precizeaza ca  in mod eronat a  emis decizia de impunere anuala pentru 
veniturile realizate din Romania de persoanele fizice  pe anul .. nr.... cu un 
impozit net anual  in suma de.. lei, cea corecta fiind cea emisa in data de .... 

La  data  ..  in  situatia  analitica  debite  plati  solduri  anexata  la 
contestatie de A.F.P. .., domnul .. apare cu un debit de .. lei la cap. Impozit 
anual  de  regularizat,iar   decizia  de  impunere  anuala  pentru  veniturile 
realizate din Romania de persoanele fizice  pe anul .. nr.... cu un impozit net 
anual  in suma de .. nu apare  operata in evidenta pe platitor.

In drept, sunt aplicabile  aplicabile prevederile art.84 din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare 
potrivit carora :

 
„ART. 84 Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent 

pe  baza  declaraţiei  privind  venitul  realizat,  prin  aplicarea  cotei  de  16% 
asupra fiecăruia din următoarele: 

a) venitul net anual impozabil;
b) câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele  

decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;
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c) câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la  
termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.

(..)
(7) Organul  fiscal  stabileşte  impozitul  anual  datorat  pe  baza 

declaraţiei privind venitul realizat şi emite decizia de impunere, la termenul  
şi  în  forma  stabilite  prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  
Administrare Fiscală.

(8) Diferenţele  de  impozit  rămase  de  achitat  conform  deciziei  de 
impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data 
comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi  
nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind 
colectarea creanţelor bugetare.

  
 Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate se retine  

ca organul fiscal stabileste diferentele de impozit anual de regularizat 
in  plus sau in  minus in baza declaratiilor  de venit  depuse de con-
tribuabili prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impoz-
abil.  Diferentele de impozit  rezultate din regularizarea anuala stabilita  in 
plus se determina prin scaderea din impozitul pe venitul net anual impozabil 
datorat a obligatiilor privind platile anticipate. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se retine ca in data de 
..... A.F.P... a emis decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din 
Romania de persoanele fizice  pe anul .. nr... cu un venit net anual de .. lei 
cu un impozit pe venit /castig net anual impozabil datorat de .. lei cu oblig-
atii privind platile anticipate de .. lei ,diferente de impozit rezultate din regu-
larizarea anuala de .. lei si diferente constate in minus .. lei, iar in data de  .. 
A.F.P. .. emite o noua  decizie  de impunere anuala pentru veniturile realiz-
ate din Romania de persoanele fizice  pe anul ..  nr....in suma de .. trans-
misa contestatarului in data ...

Prin  referatul  cu  propuneri  de  solutionare  nr...   organul  fiscal 
precizeaza ca  in mod eronat a  emis decizia de impunere anuala pentru 
veniturile realizate din Romania de persoanele fizice  pe anul .. nr.... cu un 
impozit net anual  in suma de .. lei, cea corecta fiind cea emisa in data de ... 

La  data  ..  in  situatia  analitica  debite  plati  solduri  anexata  la 
contestatie de A.F.P. .. domnul .. apare cu un debit de .. lei la cap. Impozit 
anual de regularizat, decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate 
din Romania de persoanele fizice  pe anul .. nr...cu un impozit net anual  in 
suma de .. nefiind operata in evidenta pe platitor.

Avand in vedere  prevederile  legale  ivocate cat si cele aratate in 
prezenta decizie de solutionare se retine ca  in mod eronat organul fiscal a 
emis decizia Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Ro-
mania de persoanele fizice pe anul .. nr. ... , in conditiile in care  pentru anul  
.. a mai fost emisa o decizie de impunere impunere anuala pentru veniturile  
realizate din Romania de persoanele fizice pe anul .. nr. ... in care s-a tinut 
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cont si de  obligatiile privind platile anticipate motiv pentru care se va face 
aplicarea prevederilor  art.216 alin .1 si 2 din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala :
          ART. 216
              Soluţii asupra contestaţiei
               (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate 
sau în parte, ori respinsa.

(2)  In  cazul  admiterii  contestatiei  se  decide,dupa  caz 
anularea totala sau partiala a actului atacat.

In concluzie, contestatia cu privire la suma de .. lei urmeaza a fi 
admisa in  totalitate,  iar Decizia  de impunere anuala  pentru veniturile  
realizate  de persoanele  fizice pe anul  ..  nr.  ...  prin  care s-a  stabilit  
aceasta suma  va fi anulata in totalitate.

In  conformitate  cu  pct.6.2.  din OPANAF  2137/2011  privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernu-
lui nr.92/2003  privind Codul de procedura fiscala”Decizia emisa in solu-
tionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor de atac,in sensul 
ca asupra ei organul de solutionare competent nu mai potae reveni,cu  
exceptia  situatiilor  privind  indreptarea  erorilor  materiale,potrivit  
legii,si este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor ad-
ministrative fiscale contestate.”

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in  temeiul 
prevederilor    art. 216 alin. (1) si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, 
pct.6.2  din   Ordinul  nr.2137/2011 privind  aprobarea Instructiunilor  pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92.2003 privind Codul de 
procedura fiscala  republicata, se

D E C I D E :

 Art.1 Admiterea in totalitate a contestatiei formulata de domnul 
... pentru suma de ... lei reprezentand impozit pe venit annual, stabilit 
prin  Decizia  de  impunere  anuala  pentru  veniturile  realizate  din 
Romania de persoanele fizice pe anul ... nr. .. . 

Art.2  Anularea  deciziei  de  impunere  anuala  pentru  veniturile 
realizate de persoanele fizice pe anul .. nr... emisa de A.F.P. .. pentru 
suma de ... lei reprezentand impozit venit. 
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                 DIRECTOR EXECUTIV , 
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