
DECIZIA Nr. ............./31.01.2005
privind modul de soluţionare a contestaţiei nr.

.............../31.12.2004 formulata de d-nul  .. X...

I. Direcţia Generala a Finanţelor Publice Satu Mare a fost sesizata prin adresa nr.
................/31.12.2004 emisa de Administraţia Finanţelor Publice Negreşti- Oas asupra
contestaţiei formulata de d-nul ..............X..................... domiciliat in oraşul ............., str.
............. nr. ............, jud Satu Mare inregistrata la A.F.P. Negreşti Oas sub nr.
.............../28.12.2004.

Contestaţia a fost depusa in termenul legal prevăzut la art. 171 din OG nr92/2003
privind Codul de Procedura Fiscala

Constatând in speţa întrunirea dispoziţiilor prevăzute la art. 170 alin. (1), din OG nr.
92/2003, D.G.F.P. Satu Mare este competenta sa se pronunţe asupra contestaţiei formulata de
d-nul ......X.............

Petenta contesta suma de ................... lei reprezentând impozit pe venitul anual global
obligaţie, stabilita prin Decizia de impunere anuala nr. ................................/02.12.2004.

In motivarea contestaţiei petentul arata ca este beneficiar al art. 6 pct.(l) al Legii
118/30.03.1990.

Din analiza pieselor la dosarul cauzei rezulta ca Scoală cu clasele I-VIII nr.......... din
Negreşti Oas depune Fisa Fiscala 1 pentru anul 2003 (pentru funcţia de baza) pentru d-nul
.............X......... având CNP ............................. la A.F.P. Negrersti Oas.

Din Fisa Fiscala FI respectiv Declaraţia de Venit Global 200 pentru anul 2003 reiese
faptul ca pentru veniturile salariale obţinute de d-nul ...........X..........., angajatorul nu a
calculat, reţinut si achitat impozit pe veniturile din salarii.

II. Luând in considerare , motivele ivocate de petent, documentele existente la
dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare la data efectuării verificării
se reţin următoarele:

In conformitate cu prevederile cu art. 4 pct. 1 lit b din Normele de aplicare a OG
7/2001

(1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:
venituri din activităţi independente;
venituri din salarii;
venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
venituri din dividende si dobânzi;
venituri din pensii, pentru suma ce depăşeşte 5.700.000 lei pe luna;
venituri din activităţi agricole, definite potrivit prezentei ordonanţe;
alte venituri.
(2) In categoriile de venituri prevăzute la alin. (1) se includ atât veniturile in bani, cat si

echivalentul in lei al veniturilor in natura.
In consecinţa angajatorul avea obligaţia de a calcula , retine si vira impozitul pe salar

aferent d-nului ..........X...............
Scutirea invocata de petent prevăzuta la art. 6 (1) din Legea 118/1990 se refera la

plata impozitelor si taxelor locale.
In baza celor aratatte mai sus propun respingerea contestaţiei.
III .Pe considerentele arătate in conţinutul deciziei si in temeiul art. 180 alin (3) din

OUG nr.92/2003 se



DECIDE

-respingerea contestaţiei ca neantemeiata pentru suma de .................................. lei
reprezentând impozit pe venitul anual global, obligaţie stabilita prin Decizia de impunere
anuala nr. ............................../12.2004.

Prezenta decizie poate fi atacata la instanţa judecătoreasca competenta potrivit legii.

DIRECTOR  EXECUTIV
    ............................


