
DECIZIA NR.48/10.08.2005

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu,  este investita în

temeiul art.174 si art.178 (1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala

republicata, cu solutionarea contestatiei formulate de  x , cu domiciliul în Sibiu,  împotriva

Deciziei  de  impunere  anuala  nr.xxxxx

13.08.2003, emisa de  Administratia Finantelor Publice a municipiului Sibiu.

Contestatia a fost depusa în termen conform art.176 (1) din O.G.nr.92/2003(R )

fiind înregistrata la organul constatator sub nr./28.06.2005, iar la Directia Generala a

Finantelor Publice Sibiu, cu nr./01.07.2005.

Petentul confirma primirea deciziei de impunere la data de 06.06.2005.

      I.  Prin contestatia depusa, petentul solicita anularea deciziei de impunere pe anul

2002 si reanalizarea regularizarii diferentelor de impozitare, întrucat considera ca sunt

achitate toate sumele la Administratia Finantelor Publice pentru anul 2002.

     II.  Organul fiscal, emite Decizia de impunere anuala nr./2003, în baza declaratiei

de venit global înregistrata sub nr/12.06.2003, la Administratia Finantelor Publice a

municipiului Sibiu, întrucat în anul fiscal 2002, contribuabilul a realizat venituri, atat din salarii

la functia de baza (FF1), cat si din salarii in afara functiei de baza(FF2). Decizia a fost

retransmisa contribuabilului la data de 06.06.2005, întrucat pana la aceasta data petentul nu

a confirmat primirea deciziei.

    III. Luand în considerare motivatiile contestatoarei, constatarile organului de control,

documnetele aflate la dosarul cauzei, legislatia în vigoare pe perioada supusa controlului,

organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele :

                    In fapt, asa cum rezulta din cele doua fise fiscale si din Declaratia de venit global

pe anul 2002, petentul a obtinut in anul 2002 venituri din salarii astfel:

                  - venit net din salarii, realizat la functia de baza                          lei

                  - venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza               lei

                                          Total venit net realizat in anul 2002                  lei
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               In conformitate cu art. 59 pct. 3 din HG 54/2003 pentru aprobarea OG 7/2001

privind impozitul pe venit, pentru determinarea venitului anual global impozabil se

procedeaza astfel:

                      “a) se determina venitul net/pierderea fiscala pentru activitatea desfasurata in

cadrul fiecarei categorii de venit supuse globalizarii (…)

                        b) se insumeaza veniturile nete (…) acesta reprezentand venitul anual global

                        c) din venitul anual global se scad deducerile personale (…) rezultand venitul

anual global impozabil.”

                Dupa corectarea venitului net cu diferentele de cheltuieli profesionale in suma de 1

xxxlei si scaderea deducerilor personale  in suma de xxxxx lei rezulta un venit anual global

impozabil realizat de petent in anul 2002 in suma de xxxxx lei.

                 Calculul efectiv al impozitului anual datorat de petent pe anul 2002 s-a realizat prin

aplicarea procentului de impozit corespunzator venitului realizat asa cum este prevazut in

OMF 52/22.01.2003 privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale

de baza pentru calculul impozitului pe venitul annual global impozabil realizat in anul fiscal

2002, rezultand un impozit anual global in suma de xxxxxx lei

                  Din impozitul anual  datorat in suma de xxxxx lei s-a scazut impozitul retinut in

timpul anului in suma de xxxxx rezultand o diferenta de impozit de plata la bugetul statului in

suma de xxxxxxx

                 Aceasta diferenta se datoreaza faptului ca prin cumularea celor doua categorii

venituri obtinute de petent in anul 2002 suma rezultata se incadreaza intr-o transa de venit

careia ii corespunde un impozit procentual mai mare decat cel aplicat lunar fiecarei categorii

de venit luate in parte.

                 In consecinta in sensul celor explicitate in continutul prezentei decizii, in mod

corect s-a stabilit de plata in sarcina petentului o diferenta de impozit pe venit global aferent

anului 2002 in suma de xxxxxxxx lei.

                 Pentru considerentele retinute in temeiul art.179(1) si art. 180(5) din OG 92/2003

privind Codul de procedura fiscala R

                                                           DECIDE:

                         Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma dexxxxx lei RON

reprezentand diferenta de impozit anual pentru anul 2002.
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                         Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la

comunicare.


