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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza

art.175 �i art.179 (1) lit.a) din O.G.92/ 2003 R – privind Codul de procedur� fiscal� cu

solu�ionarea contesta�iei formulate de X , cu domiciliul îN XXXXX împotriva Deciziei de

impunere pe anul 2004, nr/02.11.2005, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a

municipiului Media�, transmis� prin po�t� în 21.11.2005.

Contesta�ia a fost depus� în termenul impus de  art.177 (1) din O.G.92/2003(R)

fiind înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice Media� cu nr/15.12.2005, iar la Direc�ia

General� a Finan�elor Publice Sibiu cu nr/30.12.2005.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin Decizia de impunere pe

anul 2004 nr/02.11.2005, privind diferen�a de  impozit anual de regularizat în sum� deXXX

lei.

      I. Prin contesta�ia depus�, petentul solicit� recalcularea impozitului pe venitul

global pe anul 2004, �inându-se cont �i de suma de XXX lei pl�tit� cu titlu de prim� asigurare

de via�� (pensie viager�) conform contract nr./14.10.2002 anexat la Declara�ia de  venit pe

anul 2004.

         II. Organul  fiscal  prin  Decizia  de  impunere pe anul 2004 nr./

02.11.2005 �i referatul cu propunerile de solu�ionare  al contesta�iei, re�ine urm�toarele :

Contractul nr/14.10.2002 emis de XXXX pentru pensie viager�, nu intr� în sfera

acord�rii deducerilor �i nici nu a optat pentru deducerea respectiv� în Declara�ia de venit

global.

       III. Având în vedere motiva�iile petentei, documentele existente la dosarul cauzei

în raport cu prevederile actelor normative în vigoare, se re�ine :

În fapt : X din Media�, prin contesta�ia formulat�, solicit� deducerea din venitul

anual global aferent anului 2004, a contravalorii primelor de asigurare pl�tite în sum� deXXX
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lei în contul asigur�rii de pensie viager�, în baza contractului nr/14.10.2002, încheiat cu

XXXX.

În drept : Art.86 lit.e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i

complet�rile ulterioare, prevede deducerea în limita echivalentului în lei a 200 Euro pe an

pentru contribu�iile  la schemele facultative de pensii ocupa�ionale.

Men�ion�m c�, înfiin�area schemelor facultative de pensii ocupa�ionale �i  a

fondurilor de pensii ocupa�ionale au fost reglementate prin Legea nr.249/2004 – privind

pensiile ocupa�ionale care la art.115 prevede c� intr� în vigoare la data de 01.01.2005.

Conform art.1 din Legea nr.141/2005 aplicarea prevederilor  Legii nr.249/2004

au fost suspendate pân� la data de 01.07.2005.

Or, întrucât în cursul anului 2004 nu a  existat baza legal� pentru înfiin�area

schemelor facultative de pensii ocupa�ionale, deducerea privind contribu�ia la schemele

facultative de  pensii ocupa�ionale în limita echivalentului în lei a 200 Euro pe an prev�zut� la

art. 86 (1) lit.e) din Legea nr.571/2003 – privind Codul fiscal, nu poate fi acordat� la stabilirea

venitului global impozabil pe anul 2004.

Pentru considerentele re�inute în temeiul art.181 (5) din O.G.nr.92/2003 R,

privind Codul de procedur� fiscal�,
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Respinge contesta�ia formulat� de X  ca neîntemeiat�, pentru suma de XXXX

lei, reprezentând diferen�� de impozit de regularizat pe anul 2004.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

data comunic�rii.


