MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
JUDETUL COVASNA
DECIZIA nr. -/2006
privind solutionarea contestatiei formulate de d-nul X, cu
domiciliul in mun.-, str.-, nr.-, bl.-3, sc.-, et.-, ap.-, jud. Covasna,
inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2006
Directia Generala a Finantelor Publice Covasna a fost sesizata de catre
Administratia Finantelor Publice mun.-, jud. Covasna prin adresa nr.-/2006, inregistrata
la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2006, asupra contestatiei depuse de d-nul X, domiciliat in
mun.-, str.-, nr.-, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, jud. Covasna.
Contestatia a fost formulata impotriva deciziei de impunere anuala pentru
veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004
nr.-/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice mun.-, jud. Covasna, prin care s-a
stabilit ca d-nul X are o diferenta de impozit anual de regularizat in plus (de plata), in
suma de ... lei (RON).
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 177 alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 alin. (1), art.
176, art. 177 alin. (1) si art. 179 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Covasna este investita, prin Compartimentul de
solutionare a contestatiilor, sa solutioneze pe fond contestatia.
Din actele si documentele aflate la dosarul cauzei, se retine:
In fapt, prin decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele
fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 nr.-/2005 emisa de Administratia
Finantelor Publice mun.-, jud. Covasna, s-a stabilit ca d-nul X are o diferenta de impozit
anual de regularizat in plus (de plata), in suma de ... lei (RON), obligatie fiscala stabilita
in baza declaratiei de venit global pe anul 2004 nr.-/2005 si a fiselor fiscale anexate
acesteia.
Contribuabilul X a formulat contestatie impotriva deciziei de impunere anuala
pentru veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul
2004 nr.-/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice mun.-, jud. Covasna, motivand
ca diferenta de impozit anual de regularizat stabilita in plus, in suma de ... lei (RON), nu
se regaseste in fisele fiscale anexate declaratiei de venit global pe anul 2004, ca
impozitul anual datorat conform fisei fiscale 1 (pentru venituri din salarii la functia de
baza - FF1) pentru anul 2004 intocmita de S.C. “E”, sucursala Sf. Gheorghe, jud.
Covasna, este in suma de ... lei (RON) si nu in suma de ... lei (RON), si ca astfel venitul
net din salarii recalculat este in suma de ... lei (RON) si nu in suma de ... lei (RON), cum
rezulta din decizia de impunere in cauza.
In drept, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, la art. 90 alin. (1) prevede ca, impozitul pe venitul anual global datorat este
calculat de organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit global, prin aplicarea
baremului anual de impunere prevazut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra
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venitului anual global impozabil din anul fiscal respectiv, iar la art. 86 alin. (2) stabileste
ca venitul anual global cuprinde venitul net din activitati independente, venitul net din
salarii si venitul net din cedarea folosintei bunurilor.
In legatura cu includerea veniturilor salariale anuale in venitul anual global, la art.
62 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, se prevede ca, daca impozitul retinut din veniturile salariale ale unui
contribuabil nu este regularizat in conformitate cu art. 61, venitul salarial net al
contribuabilului se include in venitul anual global si se impoziteaza potrivit prevederilor
cap. X din prezentul titlu.
Din declaratia de venit global pe anul 2004, inregistrata la Administratia
Finantelor Publice mun.-, jud. Covasna, sub nr.-/2005, aflata in copie la dosarul cauzei,
rezulta ca X a realizat in anul fiscal 2004 venituri supuse procedurii de globalizare, in
suma totala de ... lei (RON), constand in venituri nete din salarii la functia de baza in
suma de ... lei, si venituri nete din salarii in afara functiei de baza in suma de ... lei;
aceste surse de venit fiind cuprinse in fisele fiscale anexate acestei declaratii, dupa cum
urmeaza:
- venit net in suma de ... lei, conform fisei fiscale 1 (pentru venituri din salarii la
functia de baza - FF1) pentru anul 2004 intocmita de S.C. “E” S.A., sucursala Sf.
Gheorghe, jud. Covasna;
- venit net in suma de ... lei, conform fisei fiscale 1 (pentru venituri din salarii la
functia de baza - FF1) pentru anul 2004 intocmita de S.C. "T” S.A. din mun. Sf.
Gheorghe, jud. Covasna;
- venit net in suma de ... lei, conform fisei fiscale 2 (pentru venituri din salarii si
asimilate salariilor, altele decat cele de la functia de baza - FF2) pentru anul 2004
intocmita de S.C. "F” S.R.L. din mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna.
Analizand decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele
fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 nr.-/2005 emisa de Administratia
Finantelor Publice mun.-, jud. Covasna, se constata ca organul fiscal a preluat in mod
corect suma de ... lei (RON) reprezentand cuantumul veniturilor nete din salarii inscrise
in fisele fiscale anexate declaratiei de venit global inregistrata la Administratia
Finantelor Publice mun.-, jud. Covasna, sub nr.-/2005, si ca in mod corect venitul anual
global a fost stabilit la suma de ... lei (RON), prin insumarea veniturilor nete din salarii
in suma de ... lei (RON) cu cheltuielile profesionale in suma de ... lei (RON) acordate de
S.C. "T” S.A., contrar prevederilor art. 57 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat cheltuielile profesionale au fost
acordate contribuabilului, pe intregul an fiscal 2004, de catre S.C. “E” S.A., sucursala Sf.
Gheorghe, jud. Covasna, unde acesta a avut functia de baza.
Potrivit art. 57 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, cheltuielile profesionale ce reprezinta o cota de 15% din
deducerea personala de baza aferenta fiecarei luni, se acorda la locul de munca unde se
afla functia de baza.
Din aceasta decizie de impunere anuala, se mai constata ca venitul anual global
impozabil in suma de ... lei (RON) a fost stabilit de organul fiscal, in conformitate cu
prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin scaderea din venitul anual global, in suma de
... lei (RON), a deducerilor personale de baza si suplimentare cuvenite contribuabilului,
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in suma totala de ... lei (RON), si a cotizatiei de sindicat platite de acesta, in suma de ...
lei (RON), pentru ca stabilirea impozitului pe venitul anual global datorat, in suma de ...
lei (RON), sa se faca prin aplicarea baremului de impunere prevazut de O.M.F.P. nr.
85/2005 privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale de baza
pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat in anul fiscal 2004.
Fata de cele mai sus aratate, se constata ca decizia de impunere anuala pentru
veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004
nr.-/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice mun.-, jud. Covasna, prin care s-a
stabilit ca d-nul X are o diferenta de impozit anual de regularizat in plus (de plata), in
suma de ... lei (RON), a fost intocmita cu respectarea stricta a legislatiei in materie,
motiv pentru care contestatia urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 179 alin. (1)
lit. a), art. 181 si art. 186 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, se
DECIDE:
Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de contribuabilul X, cu
domiciliul in mun.-, str.-, nr.-, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, jud. Covasna, impotriva deciziei de
impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in
Romania pe anul 2004 nr.-/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice mun.-, jud.
Covasna.
Definitiva.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Covasna, in conditiile legii.
DIRECTOR EXECUTIV,
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