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             Directia Generala a Finantelor Publice Galati a fost sesizata de Administratia
Finantelor Publice Galati , prin adresa nr....., asupra contestatiei depuse de petent, inregistrata
la Administratia Finantelor Publice Galati sub nr.... din ..... , impotriva Deciziei de impunere
anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul .... nr. ..... , prin
care s-a stabilit impozit pe venit de plata in suma de .... lei  .
           Speta in cauza se incadreaza in prevederile art.178(1), lit. a) din O.G. nr.92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala. Contestatia a fost depusa in termenul legal
prevazut de art. 176(1) din O.G. nr.92/2003, republicata, fiind semnata de contestatar in
conformitate cu art. 175 (1), lit. e) din acelasi act normativ.
                Constatand ca in speta sunt indeplinite conditiile de procedura reglementate prin  
OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata , Directia Generala a
Finantelor Publice a judetului Galati  este investita sa solutioneze pe fond contestatia
petentului.

Analizand documentele aflate la dosarul cauzei constatam :

I. Petentul contesta Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din
Romania de persoanele fizice pe anul ... nr. .... , prin care s-a stabilit impozit pe venit de plata
in suma de ... lei , motivand :

La calcularea venitului anual impozabil nu au fost luate in considerare deducerile
personale cuvenite , asa cum s-a intamplat in anii anteriori . Art. 56 din Codul Fiscal prevede
ca au dreptul la aceste deduceri toate persoanele prevazute la art.40 alin.1 lit. a) si alin. 2 ,
adic a persoanelor fizice rezidente cu domiciliul in Romania , care obtin venituri din orice
sursa , atat in Romania , cat si in afara Romaniei .

Intrucat Ministerul Finantelor Publice nu a emis un ordin prin care sa stabileasca
nivelul deducerilor personale aplicate in cazul persoanelor fizice ce obtiv venituri din
activitati independente , petentul considera ca nivelul acestora in cazul sau este cel prevazut
in OMFP 19/ 2005 . Astfel , la venitul lunar brut de .... lei deducerea personala este de ... lei ,
pentru 12 luni revenind ... lei . 

In consecinta , se solicita admiterea contestatiei . 

II .Organul de impunere ale Administratiei Finantelor Publice Galati , a emis
decizia de impunere anuala pentru veniturile anului ... in baza declaratiei de venit global
depusa de contribuabil , inregistrata la Administratia Finantelor Publice Galati sub nr.......

III. Prin referatul motivat cu propuneri de solutionare a contestatiei , semnat de
conducatorul organului fiscal , se propune respingerea contestatiei ca neintemeiata .
          IV. Luind in consideratie constatarile organului de impunere, motivele invocate
de petenta, referatul cu propuneri de solutionare semnat de conducerea organului
constatator, documentele existente la dosarul cauzei  precum si actele normative in
vigoare pe perioada impusa, se retin urmatoarele :

Cauza supusa solutionarii este legalitatea deducerilor personale la stabilirea
impozitului pe venitul din profesii liberale.
 

In fapt ,



Organul fiscal a emis Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din
Romania de persoanele fizice pe anul .... nr...... in baza declaratiei de venit global depusa de
contribuabil inregistrata la Administratia Finantelor Publice Galati sub nr...... . Conform
acestei decizii petentul obtine venituri din profesii libere .

Deducerile personale  la care se face referire in contestatie acordandu-se doar
persoanelor fizice care obtin venituri din salarii si numai pentru veniturile din salarii unde se
afla functia de baza . Tinad cont de acest fapt , remarca contribuabilului privind deducerile
personale se retine ca nefondata , contestatia urmand a se respinge .

In drept , sunt aplicabile art.40 alin.(1) , lit.a) , art.56 alin.(1) , art.84 alin.(1) din
Legea 571 / privind Codul fiscal , care stipuleaza :

Art. 40
,,Sfera de cuprindere a impozitului
(1) Impozitul prevãzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se

aplicã urmãtoarelor venituri:
a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor

obtinute din orice sursã, atât din România, cât si din afara României;”
Art.56
,,Deducere personalã

    (1) Persoanele fizice prevãzute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea
din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formã de deducere personalã, acordatã
pentru fiecare lunã a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde
se aflã funcþia de bazã.”

Art.84
,,Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil
(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual datorat este calculat

de organul fiscal, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16%
asupra venitului net anual impozabil/câstigul net anual din anul fiscal respectiv, cu exceptia
prevederilor art. 67 alin. (3) lit. a).”

Tinand cont de cele retinute, in temeiul prevederilor legale mai sus enumerate
,coroborate cu art.174 , art. 175 (1), lit. e), art. 176(1) si art.186 (1) din O.G. nr. 92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala, se decide:

Respingerea contestatiei petentului formulata  impotriva Deciziei de impunere
anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul .... nr. ...... ,
prin care s-a stabilit impozit pe venit de plata in suma de .... lei  .

                                                                                       
               Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Galati in termen de 6 luni de la
data comunicarii .


