
            DECIZIA Nr. 23 
DIN  20.06.2006 
 

 Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de numita X, prin 
contestatia inregistrata la AFP Focsani sub nr. 17231/29.05.2006 si la D.G.F.P. Vrancea sub nr. 
11429/06.06.2006. 
 Petenta contesta masura de virare la buget a sumei de ... lei, reprezentind “diferente de 
impozit constatate in plus” prin decizia de impunere pe anul 2004 emisa in data de 20.04.2006, de 
catre reprezentantii AFP Focsani . 
 Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 177 din O.G. nr. 92/2003 
republicata , astfel : decizia de impunere a fost emisa in data de 20.04.2006 si comunicata in data 
de 04.05.2006 ; contestatia este depusa in data de 29.05.2006. 
 De asemenea , au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 176 din OG 92/2003 
republicata . 
 I.Prin contestatia formulata, petenta invoca urmatoarele argumente : 
 - contesta decizia de impunere pentru anul 2004 deoarece nu i s-au acordat deducerile 
pentru fiica Y (care a fost studenta in perioada 2003 -2005 si s-a aflat in intretinerea petentei) ;  
 - in anul 2004 fiica a fost la un curs de moda al SC E SRL i unde a incasat suma de .. 
RON ; nu este corect ca fiica sa fie scoasa de la deduceri pe tot anul 2004, intrucit a avut venituri 
doar in luna noiembrie 2004; 
 - depune adeverinta din care rezulta ca fiica a fost studenta in perioada 2003 - 2005 si 
adeverinta de la firma SC E SRL din care rezulta ca  Y a primit suma bruta de .. RON din care s-a 
retinut impozit de... RON  in anul 2004 (in baza unor contracte civile) .  
 II. Prin decizia de impunere pe anul 2004 emisa in data de 20.04.2006, de catre 
reprezentantii AFP Focsani se stabileste suma de ... lei, reprezentind  “diferente de impozit 
constatate in plus”. 
 III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in vedere motivatiile 
emise de petenta, au rezultat urmatoarele aspecte: 
 Cauza supusa solutionarii o reprezinta corectitudinea intocmirii deciziei de 
impunere pe anul 2004 emisa in data de 20.04.2006, de catre reprezentantii AFP Focsani , 
respectiv a calcularii sumei de  ... lei, reprezentind  “diferente de impozit constatate in 
plus”. 
 In fapt , prin decizia de impunere pe anul 2004 intocmita in data de 20.04.2006  pentru X 
se iau in considerare la rindul 10 “deduceri personale cuvenite ” in suma de ... lei .  
 In drept se aplica prevederile urmatorului cadru legal :  
 Legea 571/2003 privind Codul fiscal :  
 ART. 45 - Deduceri personale 
     (1) Persoanele fizice prev�zute la art. 40 alin. (1) lit. a) ... au dreptul la deducerea din 
venitul anual global a unor sume sub form� de deducere personal� de baz� �i deduceri personale 
suplimentare, acordate pentru fiecare lun� a perioadei impozabile. 
     ORDIN   nr. 85 / 28 ianuarie 2005 privind stabilirea baremului anual de impunere �i a 
deducerii personale de baz� pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat 
în anul fiscal 2004 
 ART. 1(2) Deducerea personal� de baz�... în vigoare pentru anul 2004, pentru calcularea 
bazei de calcul a impozitului pe venitul anual global realizat în anul fiscal 2004, este de 
2.100.000 lei pe lun�. 



     HG  nr. 44 / 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 Norme in aplicarea art. 45 
 Pct. 26 ... deducerea personal� se acord� o singur� dat�. 
 In speta , nu se pot retine argumentele petentei cu privire la faptul ca avea dreptul la 
deduceri suplimentare in anul 2004 pentru fiica sa Y . 
 In mod justificat , prin decizia de impunere pentru anul 2004 emisa in data de 20.04.2006 
pentru numita X se acorda numai deducerile personale in suma de .. RON, determinate astfel :  
 - deducerea lunara de .. lei vechi stabilita conform Ordin 85/2005 , art. 1 alin 2 , respectiv 
.. RON x 12 luni = ..RON. 
 Printr-o decizie anterioara se acordau petentei deduceri in suma de .. lei - suma care 
cuprindeau deducerile pentru fiica Y . In referatul nr. 11429/06.06.2006 intocmit de AFP Focsani 
se precizeaza ca acesta corectie a fost efectuata intrucit in baza de date numita Y figura cu 
venituri obtinute in anul 2004 de la SC E SRL . Acest aspect rezulta si din adeverinta depusa de 
petenta in sustinerea contestatiei.  
 Analizind  adeverinta eliberata de SC E SRL rezulta ca “in baza unor contracte civile “ 
numita Y (fiica) a primit “suma bruta de .. RON , din care s-a retinut un impozit de .. RON”.  
 In aceste conditii , fiind incheiate contracte civile , “suma bruta primita” de Y reprezinta 
in fapt venituri din activitati independente , asa cum sunt definite de Legea 571/2003 , art. 53 (1) 
lit d) : “venituri din activit��i desf��urate în baza contractelor/conven�iilor civile încheiate potrivit 
Codului civil”. Impozitul retinut in suma de .. RON reprezinta in fapt impozit pe venitul din 
activitati indepundente in suma de 15 RON , respectiv cota de 10 % , conform art. 53(2) lit d) din 
Legea 571/2003. 
 Numita Y (fiica) devine prin urmare contribuabil care avea obligatia sa depuna declaratie 
de venit global pentru anul 2004, situatie in care i s-ar fi acordat deducerea personala cuvenita . 
Acelasi punct de vedere este prezentat si in referatul nr. 11429/06.06.2006 intocmit de AFP 
Focsani. 
 In aceste conditii , intrucit pct 26 din normele date in aplicarea art 45 din nLegea 
571/2003 subliniaza faptul ca deducerea personala se acorda o singura data  -  petentei nu i mai 
pot acorda deduceri pentru fiica , intrucit acesta a obtinut venituri din activitati independente si 
avea dreptul sa beneficieze de deducerea personala de baza. 
 Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in 
decizie , precum si art. 186 din OG   92/2003 ,  se  
 
      DECIDE : 
   
 Respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata pentru suma de  .. lei, reprezentind  
“diferente de impozit constatate in plus” prin decizia de impunere pe anul 2004 emisa in data de 
14.11.2005 , de catre reprezentantii AFP Focsani . 
 Prezenta decizie poate fi atacata de contribuabil la Tribunalul Judetean Vrancea in termen 
de 6 luni de la comunicare , conform art. 188(2) din Codul de procedura fiscala aprobat prin OG 
nr. 92/2003 R, coroborat cu art. 11(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


