
D.G.F.P. D
Serviciul Solutionare Contestatii

D E C I Z I A  NR. 33/2006
privind solutionarea contestatiei formulata de X

din C,impotriva Deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate pe
anul 2004, emisa de organele de control din cadrul Administratiei Finantelor

Publice C

Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul D.G.F.P. Deste investit sa
solutioneze, conform prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala republicat, contestatia formulata de X din C.

Dl X, domiciliat in C, .........., contesta suma de 1157 RON, diferenta
de impozit stabilita in plus, suma stabilita conform Deciziei de impunere
anuala aferenta anului 2004, emisa de organele Administratiei Finantelor
Publice C.

La data de 18.11.2005, dl X formuleaza si depune la D.G.F.P.
Dcontestatia inregistrata sub nr.90633, respectand conditia de procedura
ceruta de art.177 (1) din O.G. nr.92/2003 republicata.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei.
I. In sustinerea cauzei, contestatorul aduce urmatoarele argumente:
‘’ Venitul anual global de la randul 1 se regaseste si in randul

6,luindu-se in calcul si fisele fiscale 2 depuse de platitorii de venit
gresit,venituri care se declarase ca venituri impozitate la sursa si care nu
reprezinta salarii......toate veniturile nete stabilite in sistem real prin
declaratiile speciale se regasesc in declaratia de venit global 200,iar
veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului,pentru care platitorul de
venit a intocmit declaratia 205 nu este prevazuta la globalizare in declaratia
200,conform art.84 si 85 din Codul fiscal.’’

II. Prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004, s-a stabilit
o diferenta de impozit stabilita in plus in suma de yRON.

Aceasta a rezultat din declaratia de venit global 200 depusa de
contribuabil precum si din delaratiile 205 depuse de platitorii de impozit cu
retinere la sursa.



III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, in raport cu
dispozitiile legale referitoare la aceasta si avind in vedere motivele invocate
de contestatoare, se retin urmatoarele:

In fapt, prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile
realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul
2004, s-a stabilit o diferenta de impozit stabilita in plus in suma de yRON.

Aceasta a fost calculata in baza Declaratiei de venit global depusa de
contestator la Administratia Finantelor Publice C sub nr. 16550/09.05.2005,
FF2,precum si a datelor culese din declaratiile 205 transmise de platitorii de
venit cu regim de retinere la sursa a impozitului.

In drept,conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal,art. 43.” (1)
Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activit��i independente;
b) salarii;
c) cedarea folosin�ei bunurilor;
d) pensii;
e) activit��i agricole;
f) premii;
g) alte surse
este de 16% aplicat� asupra venitului impozabil corespunz�tor fiec�rei surse
din categoria respectiv�.”,iar conform art. 52 “   (1) Pl�titorii urm�toarelor
venituri au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira impozit prin
re�inere la surs�, reprezentând pl��i anticipate, din veniturile pl�tite:
    a) venituri din drepturi de proprietate intelectual�;
    b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consigna�ie;
    c) venituri din activit��i desf��urate în baza contractelor de agent,
comision sau mandat comercial;
d) venituri din activit��i desf��urate în baza contractelor/conven�iilor civile
încheiate potrivit Codului civil;

In fapt,organele din cadrul AFPM C,la primirea contestatiei,au
procedat la intocmirea unei noi decizii de impunere anuala pentru veniturile
realizate in anul 2004 in care la randul 6 au fost corectate veniturile nete din
salarii de la y lei RON la y lei RON.Fata de afcest capat de cerere,organul de
solutionare contestatii constata ca eroarea a fost indreptata si deci nu se mai
poate investi cu acest capat de cerere.

Referitor la  capatul de cerere privind considerarea impozitului de
10% prin retinere la sursa,care reprezinta plati anticipate,ca fiind impozit
final,organul de solutionare,conform art.43 si art.52 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal,articole redate in continutul prezentei ,va decide
respingerea contestatiei,ca neintemeiata.



Avind in vedere actele prezentate la dosarul cauzei, considerentele si
normele legale prezentate in sustinere, in temeiul art. 186, alin. (1) din O.G.
nr.92/2003 republicata, se 

     DECIDE :

 - respingerea contestatiei,formulata de d-l X din C ,ca fiind
neintemeiata.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Din termen de 6 (sase)
luni de la comunicare.
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