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

DECIZIA Nr........136....../.................................2005
privind solutionarea contestatiei formulata de X impotriva Deciziei de impunere
anuala pe anul 2003 nr..................... din data de Z intocmit de organele de control din
cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului ...............

Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul D.G.F.P. Dolj este investit sa
solutioneze, conform prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
contestatia formulata de X din ................
X , cu domiciliul in Craiova, str. ..................contesta Deciziei de impunere anuala pe
anul 2003 nr.....................din data de ................ intocmita de organele de control din
cadrul Administratia Finantelor Publice a Municipiului
La data de, X. formuleaza si depune la D.G.F.P. contestatia inregistrata sub nr.,
respectind conditia de procedura ceruta de art. 171 (1) al O.G. nr.92/2003.
Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
Petenta contesta Decizia de impunere anuala pe anul 2003 nr. din data de Z prin
care organul de control a stabilit o diferenta de impozit constatata in plus in suma de Y
lei RON .
I. In sustinerea contestatiei, contestatoarea invoca urmatoarele argumente:
,, Sumele compensatorii aferente lunilor octombrie decembrie 2003 acordate de
Societatea de Administrare a activelor Feroviare Bucuresti conform contractului
colectiv de munca au fost impozitate incalcindu-se astfel prevederile art. 4 al.3 din OUG
8/2003 . Mentionez ca la complectarea Declaratiei de venit global pentru anul 2003 ,
anexata , am precizat ca datele din FF2/2003 , totalizând Y lei RON , reprezinta sume
compensatorii si le- am inscris la cap.F , rândul 16, dând si explicatii si anexând copie
dupa decizia de concediere , declaratie care fara nici o explicatie nu a fost luata in
considerare.
II. Prin Decizia de impunere anuala pe anul 2003 nr................. din data de
15.07.2005 prin care organul de control a stabilit o diferenta de impozit constatata in
plus in suma de Y lei conform art.65 alin.4 din OG 7/2001
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei , organul de solutionare
contestatii constata urmatoarele:
Se contesta Decizia de impunere anuala pe anul 2003 nr................ din data de Z
prin care orgnul de control a stabilit o diferenta de impozit constatata in plus in suma de
Y lei .

In fapt contestatorul a fost concediat incepind cu data de Z conform deciziei de
concediere Z in baza OUG 8/2003 cu modificarile si complectarile aduse prin OUG nr.
22/2003, OG nr.44/2003 si HG 839/17.07.2003 .
Se retine faptul ca contestatorul a depus D.V.G aferente veniturilor anuale
realizate in anul 2003 , insotita de FF1 pentru venitul de Y lei RON , impozit Y lei RON
si FF2 cu venitul de Ylei RON cu un impozit Y lei RON
In drept conform OUG nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare
,reorganizare , si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati
comerciale cu capital majoritar de stat aprobata cu modificari si complectari prin Legea
nr.569/2003, reprezinta venituri neimpozabile potrivit art.4 alin 3
,, (3) Venitul de completare are acela i regim de impozitare ca i indemniza ia de
omaj. ,,
Se retine faptul ca contestatorul putea sa beneficieze de acesta facilitate oferita
de lege in conditiile in care respecta prevederile art. 2 alin .(1),(5),(7) din OUG 8/2003
aprobata prin legea 569/2003 ,, (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective
pân la data de 31 decembrie 2003, ca urmare a restructur rii sau reorganiz rii
societ ilor prev zute la art. 1, beneficiaz de urm toarele drepturi:
a) la momentul disponibiliz rii, respectiv desfacerii contractului individual de munc ,
de o sum egal cu de dou ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003,
comunicat de Institutul Na ional de Statistic ;
b) indemniza ie de omaj, stabilit potrivit reglement rilor legale în vigoare, precum
i un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferen a dintre
salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe
baza clauzelor din contractul individual de munc , dar nu mai mult decât salariul mediu
net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Na ional de Statistic ,
i nivelul indemniza iei de omaj.
(5) În situa ia în care societ ile care efectueaz concedieri colective potrivit art. 1 nu
pot achita pl ile compensatorii prev zute prin contractele colective de munc , pân la
sfâr itul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, dup caz, i ulterior acestei date,
aceste pl i având acela i regim de impozitare ca i indemniza ia de omaj. Prevederile
prezentului alineat nu se aplic societ ilor comerciale cu capital majoritar de stat ale
c ror ac iuni au f cut obiectul contractelor de vânzare-cump rare semnate de
Autoritatea pentru Privatizare i Administrarea Participa iilor Statului între data intr rii
în vigoare a prezentei ordonan e de urgen i data public rii Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare i
privatizare a unor societ i na ionale, companii na ionale i societ i comerciale cu
capital majoritar de stat
(7) În lunile în care se acord pl ile compensatorii prev zute la alin. (5), plata
indemniza iei de omaj i a venitului lunar de completare se suspend i se va relua în
lunile în care aceste pl i compensatorii nu se acord . ,,
Concluzionam ca SC X SA este singura indreptatita sa-i acorde facilitatile
prevazute de lege
Conform art. 65 din OG 7/2001
,, (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal în raza
c ruia î i are domiciliul contribuabilul ori de alte organe stabilite prin hot râre a

Guvernului, dup caz, pe baza declara iei de venit global, prin aplicarea cotelor de
impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat în condi iile prezentei
ordonan e.
(2) Organul fiscal stabile te impozitul anual datorat pentru anul precedent i emite o
decizie de impunere în intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului finan elor
publice.
(3) În aceast decizie organul fiscal stabile te i diferen ele de impozit anual r mase
de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determin prin sc derea din impozitul
anual datorat a obliga iilor reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit i a creditelor
fiscale externe pentru veniturile realizate din categoriile de venituri prev zute la art. 59.
(4) Organul fiscal va emite o nou decizie de impunere în cazul în care apar elemente
care conduc la modificarea impozitului datorat. ,, , organul de control prin prelucrarea
DVG depuse de contestator a emis Decizia de impunere anuala pe anul 2003 nr..........
din data de Z.
Se retine faptul ca Societatea de Administrare a activelor Feroviare Bucuresti
serviciul regional Craiova prin adresa nr................. si inregistrata la DGFP sub
nr............ arata ca veniturile transmise prin FF2 aferente anului 2003 , pentru dl. XX
reprezinta plati compensatorii lunare si nu au fost scutite de impozit, conform
dispozitiei nr....... prin care se specifica ,, platile compesatorii se vor acorda in transe
lunare pâna la sfirsitul anului 2003 , pe baza dovezii de inscriere la somaj, cuantumul
unei plati compensatorii lunare este egal cu valoarea salarului de baza brut al
salariatului concediat , corespunzator clasei de salarizare avute de acesta la momentul
disponilizarii , conform anexei 1A din CCM 2003-2004 al salariatiilor X SA. din care se
va achita suma ramasa dupa impozitare,,
In conformitate cu FF1 si FF2 si adresa ............ inaintata DGFP de catre X SA se
retine ca organul de control a intocmit in mod corect Decizia de impunere anuala pe
anul 2003 nr........................... din data de 15.07.2005.
Avind in vedere cele prezentate in dosarul cauzei , considerentele si normele legale
prezentate in sustinere in temeiul art.185 din OG nr.92/2003 se :
DECIDE
- respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de X din
*
*
*
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 (sase) luni de la
comunicarea prezentei.

DIRECTOR EXECUTIV

OFICIUL JURIDIC,
SEF SERVICIU

Inspector :

D.G.F.P. DOLJ
Serviciul Solutionare Contestatii
Nr............./..........................2005

Catre
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Craiova
Serv. Declaratii, Gestiune,Registrul Contribuabili
Va transmitem alaturat Decizia nr................./........................2005 prin care s-a
solutionat contestatia formulata de Nita Gabriel din Craiova, inregistrata la D.G.F.P.

Dolj sub nr.63631/03.08.2005, formulata impotriva Deciziei de impunere anuala pe anul
2003 nr.16300103254176/15.07.2005
DIRECTOR EXECUTIV
SLIVIU DUMITRU

SEF SERVICIU
VICTOR IONESCU

D.G.F.P. DOLJ
Serviciul Solutionare Contestatii
Nr............./..........................2005

Catre
Nita Gabriel
Str. Corneliu Coposu nr.38
Craiova
Va transmitem alaturat Decizia nr.................../............................2005 prin care s-a
solutionat contestatia dvs. inregistrata la D.G.F.P. Dolj sub nr.63631/03.08.2005,
formulata
impotriva
Deciziei
de
impunere
anuala
pe
anul
2003
nr.16300103254176/15.07.2005
DIRECTOR EXECUTIV
SLIVIU DUMITRU

SEF SERVICIU
VICTOR IONESCU

