
Decizia nr.39

Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor
Publice Cara�-Severin,  a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice Moldova Nou�, prin
adresa nr., înregistrat� la DGFP Cara�-Severin sub nr., asupra contesta�iei formulat� de d-l

Prin contesta�ia formulat� d-l se îndreapt� împotriva m�surilor dispuse prin Decizia de
impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în
România pe anul 2004, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Moldova Nou� la, privitor la
suma de  lei, reprezentînd diferen�� de impozit pe venit stabilit� în plus.

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.177, alin.(1) din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.

Constatînd c�, în spe��, sînt îndeplinite dispozi�iile art.175 �i art.179, alin.(1), lit.a) din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Compartimetul Solu�ionare
Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-Severin, este legal
învestit s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de d-l

I. D-l contest� Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele
fizice române cu domiciliul în România pe anul 2004, emis� de Administra�ia Finan�elor
Publice Moldova Nou� la, pentru suma de 2 lei, reprezentînd diferen�� de impozit pe venit
stabilit� în plus, considerînd c�, “suma de lei este prea mare în compara�ie cu suma de lei”
pe care SC SA I-a restituit-o, ca fiind diferen�� la regularizarea impozitului pe anul 2004.

II. Prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice
române cu domiciliul în România pe anul 2004, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice
Moldova Nou� la, pentru veniturile realizate de d-l din salarii �i din cedarea folosin�ei
bunurilor, în baza Declara�iei de venit global nr. �i a prevederilor art.90 din legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, organele fiscale au stabilit impozitul pe venitul anual global, în sum� de
lei. Pl��ile anticipate efectuate în cursul anului fiind în sum� de lei a rezultat o diferen�� de
impozit anual de regularizat stabilit� în plus, în sum� de  lei.

III. Luînd în considerare documentele existente la dosarul cauzei, motiva�iile
contestatorului, precum �i prevederile legale incidente spe�ei, se re�ine:

În fapt, d-l, în cursul anului, a realizat venituri de natur� salarial� �i venituri din cedarea
folosin�ei bunurilor �i a depus la Administra�ia Finan�elor Publice Moldova Nou� Declara�ia de
venit global pe anul, înregistrat� sub nr..

Reprezentan�ii fiscali ai Administra�iei Finan�elor Publice Moldova Nou� au emis, în
data de, Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice române
cu domiciliul în România pe anul 2004 în baza Declara�iei de venit global pe anul 2004 nr. �i
a prevederilor art.90 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal �i au stabilit impozitul pe
venitul anual global datorat, în sum� de lei. Pl��ile anticipate efectuate în cursul anului 2004
sînt stabilite în sum� de lei, rezultînd o diferen�� de impozit anual de regularizat stabilit� în
plus, în sum� de lei, în condi�iile în care angajatorul la care contestatorul are func�ia de baz�
regularizeaz� fi�a fiscal� 1, restituindu-i acestuia suma de  lei, reprezentînd diferen�� de
impozit de restituit angajatului.

În drept, în spe��, sînt incidente prevederile:
A) - Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:



art.90 (1) “Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal
competent, pe baza declara�iei de venit global, prin aplicarea baremului anual de impunere
prev�zut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra venitului anual global impozabil din anul
fiscal respectiv”;

art. 61 (1) “Pl�titorii de venituri de natur� salarial� au urm�toarele obliga�ii:
    a) s� determine venitul net anual impozabil din salarii, ca diferen�� între venitul net

anual din salarii �i urm�toarele:
    1. deducerile personale stabilite conform art. 45;
    2. cotiza�ia de sindicat pl�tit� conform legii;
    b) s� stabileasc� diferen�a dintre impozitul calculat la nivelul anului �i cel calculat �i

re�inut lunar, sub forma pl��ilor anticipate în cursul anului fiscal, pîn� în ultima zi lucr�toare a
lunii februarie a anului fiscal urm�tor;

    c) s� efectueze regularizarea acestor diferen�e de impozit, în termen de 90 de zile
de la termenul prev�zut la lit. b), numai pentru persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ
urm�toarele condi�ii:

    1. au fost angaja�ii permanen�i ai pl�titorului în cursul anului, cu func�ie de baz�;
    2. nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual global impozabil;
    3. nu solicit� alte deduceri, potrivit art. 86 alin. (1), cu excep�ia deducerilor personale

�i a cotiza�iei de sindicat pl�tit� potrivit legii;

art.62 – “(1) Dac� impozitul re�inut din veniturile salariale ale contribuabilului este
regularizat potrivit art. 61, atunci impozitul re�inut este impozit final pe venit al
contribuabilului, aferent respectivelor venituri salariale.

    (2) Dac� impozitul re�inut din veniturile salariale ale unui contribuabil nu este
regularizat în conformitate cu art. 61, venitul salarial net al contribuabilului se include în
venitul anual global �i se impoziteaz� potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu”.

B) - HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:

pct.124 “ Angajatorul va regulariza fi�ele fiscale ale angaja�ilor permanen�i care:
- nu l-au în�tiin�at în scris c� au realizat �i alte venituri supuse globaliz�rii, în perioada

1-15 ianuarie a anului urm�tor celui pentru care se face regularizarea”.

Avînd în vedere prevederile citate �i, în condi�iile în care angajatorul a regularizat fi�a
fiscal� a d-lui, m�sura organului fiscal constînd în calcularea diferen�ei de impozit anual de
regularizat stabilit� în plus, în sum� de 112 lei, este legal� �i corect stabilit�, contesta�ia d-lui
urmînd s� fie respins�, ca neîntemeiat�.

Pentru considerentele re�inute �i în temeiul art.180 �i art.186(1) din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se

D E C I D E

Respingerea contesta�iei formulat� de d-l pentru suma de  lei, reprezentînd diferen��
de impozit pe venit stabilit� în plus, ca neîntemeiat�.

Prezenta decizie poate fi atacat�, în termen de 30 de zile de la comunicare, la
Tribunalul Cara�-Severin, Sec�ia Contecios-Administrativ.




