
    DECIZIA NR.16 
 
 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati a fost sesizata asupra 
contestatiei formulata impotriva Deciziei de impunere anuala prin care a fost stabilit un 
impozit pe venitul anual global suplimentar, contestat de petenta care motiveaza ca desi a 
obtinut venituri suplimentare in afara veniturilor din salarii conform fiselor fiscale nr.2 
nu este de accord cu impozitul suplimentar deoarece veniturile din salarii erau 
insuficiente pentru intretinerea familiei.  

Organul fiscal prin decizia de impunere a consemnat ca: 
Pentru exercitiul financiar 2003 in urma globalizarii in conformitate cu art.65(4) din OG 
nr.7/2001 privind impozitul pe venit a fost emisa decizia de impunere anuala prin care 
datorita celor 2 fise fiscale nr.2 prin care se confirma obtinerea unor venituri 
suplimentare in afara celor din salarii s-a stability o diferenta de impozit intre obligatiile 
stabilite pentru platile anticipate si totalul obligatiilor stabilite in contul impozitului 
annual. 
 
 Cauza supusa solutionarii a fost daca veniturile obtinute suplimentar de 
contribuabil se incadreaza in categoria veniturilor care se supun impozitului pe 
venit. 
 
      2.In drept    Sunt aplicabile prevederile art 4(1) din OG 7/2001 privind impozitul pe 
venit unde este prevazut : “Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt 
: 
a) venituri din activitati independente  
b) venituri din salarii  
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor  
d) venituri din dividente si dobanzi  
e) venituri din pensii pentru suma ce depaseste 5.000.000 lei pe luna  
f) venituri din activitati agricole definite potrivit legii “, ale art 59 din OG 7/2001 unde este prevazut: 
“ Venitul anual global impozabil este format din suma veniturilor nete a categoriilor de 
venituri prevazute la art 4, alin(1) , lit a)-c) determinate conform capitolului II … din care 
se scad in ordine , pierderile fiscale raportate is deducerile personale”, ale art 65 din OG 
7/2001 unde este prevazut: 
“(1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal in raza  
caruia isi are domiciliul contribuabilul … pe baza declaratiei de venit global prin 
aplicarea cotelor de impunere asupra venitului prezentei ordonante . 

(2) Organul fiscal stabileste impozitul annual datorat pentru anul precedent is emite o decizie in 
intrevalul stabilit annual prin ordin al ministrului finantelor publice. 

(3) In aceasta decizie organul fiscal stabileste si diferentele de impozit anual ramase de achitat sau 
impozitul anual de restituit care se determina prin scaderea impozitului anual datorat a obligatiilor 
reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit si a creditelor fiscale externe pentru veniturile 
realizate din categoriile de venituri prevazute la art 59. 

(4) Organul fiscal va emite o noua decizie de impunere in cazul in care apar elemente care conduc la 
modificarea impozitului datorat”, … si al art 185(1)  din Codul de Procedura Fiscala unde este 
prevazut :”Prin decizie contestatia va putea fi admisa , in totalitate sau in parte , ori respinsa “. 

 



 In consecinta contestatia a fost respinsa, intrucat veniturile suplimentare 
obtinute conform legii se incadreaza in categoria veniturilor impozabile. 


