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AMINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
AGEN�IA NA�IONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ 
DIREC�IA GENERALÃ A FINAN�ELOR PUBLICE 
  
Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 
 
 

DECIZIA NR.  
din data de  

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. X , înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 

Publice a municipiului sub nr.  
 
 
 
 . 
  
 Obiectul contesta�iei, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului sub nr. 
, îl constituie Decizia de impunere anualã pentru veniturile realizate din România de persoanele 
fizice pe anul 2005 nr. , prin care organele fiscale au stabilit în sarcina contestatoarei o diferen�� 
în plus de impozit pe venitul net anual impozabil în sum� de lei.  
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.177(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.175 �i art.179 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , este legal învestit cu solu�ionarea contesta�iei.  
 
 I. Dl. X , contestã Decizia de impunere anualã pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2005  emisã de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului , 
solicitând anularea acesteia �i exonerarea de la plata diferen�ei de impozit anual de regularizat 
stabilitã în plus. 
 
  
 În motivarea contesta�iei, petentul sus�ine c�: 
 
 - veniturile realizate sunt venituri din activit��i desf��urate în baza unei conven�ii civile 
încheiate potrivit Codului civil �i c� potrivit art. 53 alin.1 lit. d coroborat cu paragraful 2 al 
aceluia�i articol din Legea nr. 571/2003, în cazul venitului ob�inut din activit��i desf��urate în 
baza unei conven�ii civile încheiate potrivit Codului civil impozitul ce trebuie re�inut �i virat se 
stabile�te aplicând o cot� de impunere de 10% asupra venitului brut.  
 
 - în urma regulariz�rii impozitului din veniturile realizate pe anul 2005, reiese faptul c� 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului  a stabilit impozitul aplicând o cot� de impunere 
de 16% la venitul brut �i nu 10% a�a cum prevede Codul Fiscal în cazul veniturilor ob�inute din 
activit��i desf��urate în baza conven�iilor civile. 
 
  II. Prin Decizia de impunere anualã pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2005 nr.  reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului 
Re�i�a, pentru veniturile realizate de  dl. X din activitã�i comerciale – conven�ii civile, pe baza 
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Declara�iei speciale privind veniturile realizate pe anul 2005, înregistrat� sub nr.  �i a 
prevederilor art. 83 �i 84 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, au stabilit impozitul pe venitul net anual impozabil în sumã de  lei. Plã�ile 
anticipate efectuate în cursul anului 2005 fiind în sumã de  lei, a rezultat o diferen�ã de impozit 
anual de regularizat stabilitã în plus în sumã de lei. 
 
 
 III. Luând în considerare cele consemnate în Decizia de impunere anualã nr.  emisã de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului , motivele invocate de contestatoare, 
documentele existente la dosarul cauzei precum �i prevederile legale incidente spe�ei, se re�ine: 
 
 Cauza supusã solutionãrii este dacã dl. X datoreazã diferen�a de impozit pe venit 
stabilitã în plus, în condi�iile în care, în cursul anului 2005 pentru veniturile realizate a 
fost virat impozit prin re�inere la sursã, reprezentând plãti anticipate. 
 
 În fapt, dl. X a realizat în anul 2005 venituri în baza unei conven�ii civile de prestãri 
servicii �i a depus la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Re�i�a Declara�ia special� 
privind veniturile realizate pe anul 2005 nr. . 
 
 Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului , au emis 
Decizia de impunere anualã pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2005 nr.  pe baza Declara�iei speciale privind veniturile realizate pe anul 2005, înregistrat� sub 
nr.  depusã de dl. X  �i a prevederilor art. 83 �i 84 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i au stabilit impozitul pe venitul net anual impozabil în 
sumã de  lei. 
  
 Plã�ile anticipate efectuate în cursul anului 2005 fiind în sumã de  lei, a rezultat o 
diferen�ã de impozit anual de regularizat stabilitã în plus în sumã de   lei. 
 
 În drept, sunt incidente prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare : 
  
“ART. 52 
 Re�inerea la surs� a impozitului reprezentînd pl��i anticipate pentru unele venituri 
din activit��i independente 
 (1) Plãtitorii urmãtoarelor venituri au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira impozit 
prin re�inere la sursã, reprezentând plã�i anticipate, din veniturile plãtite:(...) 
 d) venituri din activitã�i desfã�urate în baza contractelor/conven�iilor civile încheiate 
potrivit Codului civil;(...) 
 (2) Impozitul ce trebuie re�inut se stabile�te dupã cum urmeazã: 
 a) în cazul veniturilor prevãzute la alin.(1) lit.d), aplicînd o cotã de impunere de 10% la 
venitul brut;.(...)” 
 (3) Impozitul ce trebuie re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a 
lunii urm�toare celei în care a fost pl�tit venitul,(…)” 
 
 “ART.54 
 Impozitarea venitului net din activit��i independente 
 Venitul net din activit��i independente se impoziteaz� potrivit prevederilor capitolului X din 
titlu.” 
 
 “CAPITOLUL X 
 Venitul anual impozabil 
 ART. 84 



 3 

 Stabilirea �i plata impozitului pe venitul anual impozabil 
 (1) Impozitul pe venitul anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, 
pe baza declara�iei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din 
anul fiscal respectiv.” 
 
 Având în vedere prevederile citate, întrucât a�a cum reiese �i din contesta�ia formulatã, 
dl. X a realizat în anul 2005 venituri în baza unei conven�ii civile de prestãri servicii, pentru care 
plãtitorul de venit a calculat, re�inut �i virat impozit prin re�inere la sursã în sum� de  lei, 
reprezentând plã�i anticipate. 
 
 Referitor la afirma�ia contestatoarei cã impozitul pentru veniturile ob�inute în baza 
conven�iilor civile se stabile�te aplicând o cotã de impunere de 10% din venitul brut �i nu de 
16%, ceea ce trebuie re�inut este cã impozitul în cotã de 10% reprezintã plã�i anticipate �i nu 
impozit anual, pentru care cota este de 16%, conform prevederilor art. 84 men�ionat mai sus. 
 
  Impozitul pe venitul anual impozabil datorat calculat de organul fiscal, pe baza declara�iei 
de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul 2005 în sumã 
de lei este determinat corect. 
 
 În aceste condi�ii mãsura organului fiscal constând în calcularea diferen�ei de impozit 
anual de regularizat stabilitã în plus este legalã �i pentru suma de  lei, contesta�ia formulatã de 
dl. X , urmeazã sã fie respinsã. 
   
 
 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul art. 52, art.54 �i art. 84 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile �i completãrile ulterioare, coroborat cu prevederile 
art. 180 �i art. 186 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 republicatã, privind Codul de 
procedurã fiscalã se 
 
 
 

D E C I D E 
 
 
 Respingerea contesta�iei formulat� de dl. X. 
  
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat�, potrivit procedurii legale, la Tribunalul . 
 
 
 
 
 


