D 27

Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Administratia
Finantelor Publice , asupra contestatiei , formulata impotriva deciziei de
impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe
anul 2000 nr. , prin care s-a impozit pe venit de plata in suma de 151 lei .
Intrucat organul emitent nu a putut face dovada comunicarii anterior
datei invocata de petent , contestatia se apreciaza ca depusa in termen .
Speta in cauza se incadreaza in prevederile art.179(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. 177(1) din O.G. nr.92/2003,
republicata, fiind semnata de titular, in conformitate cu art. 176 (1), lit. e) din
acelasi act normativ.
Se constata astfel indeplinirea conditiilor de procedura reglementate de
Ordonanta sus-mentionata si D.G.F.P. este investita sa solutioneze pe fond
contestatia inaintata .
Analizand documentele aflate la dosarul cauzei constatam :
I. Prin contestatia formulata , petentul nu isi insuseste punctul de
vedere al organului de impunere din cadrul AFP , exprimat in Decizia de
impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe
anul 2000 , aducand urmatoarele argumente :
In data de 04.01.2007 a fost instiintat ca figureaza in evidentele fiscale
ale AFP , cu suma de 14 lei , reprezentand accesorii aferente impozitului pe
venit pe anul 2000 stabilit conform deciziei nr. in suma de 151 lei , petentul
sustine ca nu a primit aceasta decizie , subliniind faptul ca depunerea fiselor
fiscale trebuia facuta de BFS si Regionala de Cai Ferate .
In consecinta , se solicita absolvirea de la plata acestor sume .
II. Organul fiscal al Administratiei Finantelor Publice Tecuci , a
intocmit Decizia nr.ca urmare a nedepunerii declaratiei de venit global pe anul
2000 , fisele fiscale intocmite de angajator nefiind regularizate .
III. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, semnat de
conducatorul organului constatator, nu se propune nici o solutie .
IV. Luind in consideratie constatarile organului de impunere,
motivele invocate de petent, documentele existente la dosarul cauzei
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precum si actele normative in vigoare pe perioada impusa, se retin
urmatoarele :
Cauza supusa solutionarii este obligatia de a depune declaratie de
venit global si termenul de depunere .
In fapt , petentul in anul 2000 a obtinut venituri din functia de baza
conform fisei fiscale emisa de angajatorul Compania Nationala de Cai Ferate ,
fara ca acesta sa o regularizeze . In aceasta situatie petentul avea obligatia de a
depune declaratie de venit global in vederea globalizarii veniturilor realizate si
stabilirea impozitului final .
Tinand cont de cele de mai sus , se retine ca AFP a procedat corect la
emiterea din oficiu a Deciziei nr./ 2006 , prin care s-a stabilit un impozit pe
venit de plata .
Tinand cont de remarca petentului in ceea ce priveste faptul ca nu primit
decizia mai sus amintita si de faptul ca nici organul fiscal nu poate sa faca
dovada certa a instiintarii , contestatia se considera depusa in termen , acestea
nefiind motive de anulare a deciziei de impunere si exonerare de la plata a
diferentei de impozit pe venit .
In consecinta , pentru capatul de cerere referitor la Decizia nr. contestatia
urmeaza a se respinge .
Pentru capatul de cerere privind accesoriile calculate , contestatia
urmeaza a se desfiinta , la calculul acestora se va avea in vedere data la care a
fost instiintat contribuabilul si se va tine cont de faptul ca impozitul datorat are
termen de plata 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere asa cum
reiese si din continutul acesteia .
In drept , art.27 , art.59 (1) si (4) , art.64 din OG 73/ 1999 privind
impozitul pe venit , art.186 alin.(10 si (3) din O.G. nr. 92/2003 , republicata ,
privind Codul de procedura Fiscala , care stipuleaza :
ART. 27
(1) Platitorii de venituri din salarii, cu e cep ia celor p evazu i la
alin. (2), au o liga ia sa determine venitul anual impozabil din salarii, sa
calculeze impozitul anual, precum oi sa efectueze regularizarea sumelor ce
reprezinta d feren a dintre impozitul calculat la nivelul anului oi impozitul
calculat oi r
inut lunar anticipat în cursul anului fiscal, pentru persoanele
fizice care îndeplinesc cumulativ urmatoarele c ndi ii:
a) au fost a gaja ii p rmanen i ai platitorului în cursul anului;
b) nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual global
impozabil.
(2) Platitorii de venituri din salarii care la data de 31 decembrie a
anului fiscal au un numar de a gaja i p rmanen i mai mic de 10 persoane
inclusiv pot efectua calculul venitului oi impozitului anual oi regularizarea
acestuia.
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(3) În cazul a gaja ilor pentru care angajatorii nu efectueaza
regularizarea anuala a impozitului pe salarii, determinarea venitului anual
impozabil din salarii, calculul impozitului anual, precum oi regularizarea
sumelor ce reprezinta d feren a dintre impozitul calculat la nivelul anului oi
impozitul calculat oi r
inut lunar anticipat se pot efectua, pe baza de cerere,
de catre organul fiscal competent.
(4) O era iunile prevazute a fi efectuate de catre angajator oi,
respectiv, de organul fiscal, pentru persoanele fizice care o
in venituri din
salarii, se realizeaza pâna în ultima zi a lunii februarie a anului fiscal urmator.
O liga ii declarative
ART. 59
(1) Contribuabilii au obligaŃia sa completeze oi sa depuna la organul
fiscal competent o declaraŃie de venit global, precum oi declaraŃii speciale
pâna la data de 31 martie a anului urmator celui de realizare a venitului, cu
excepŃia declaraŃiilor pentru anul 2000 , pentru care termenul de depunere este
31 iulie 2001.
(4) Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub
forma de salarii, la funcŃia de baza, pe întregul an fiscal oi pentru care
angajatorul a efectuat operaŃiunile prevazute la art. 27, nu au obligaŃia sa
depuna declaraŃie de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizeaza
venituri a caror impunere este finala nu au obligaŃia sa depuna declaraŃia
speciala pentru aceste venituri .
ART. 64
(1) D feren ele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de
impunere anuala, se platesc în termen de 30 de zile pentru sume de pâna la
1.000.000 lei oi într-un interval de 60 de zile, în cel mult doua rate egale
lunare, pentru sume ce depaoesc 1.000.000 lei, de la data comunicarii deciziei.
ART. 186
S lu ii asupra c ntesta iei
(1) Prin decizie c ntesta ia va putea fi admisa, în totalitate sau în
parte, ori respinsa.
(3) Prin decizie se poate d sfiin a total sau p r ial actul
administrativ atacat, s tua ie în care urmeaza sa se încheie un nou act
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de
s lu ionare .
Tinand cont de actele normative invocate, coroborate cu prevederile
art.176, art.177, art.179 si art. 186(1) si (3) din O.G. nr. 92/2003, republicata,
privind Codul de procedura Fiscala , Directorul Executiv al DGFP

DECIDE :
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- respingerea contestatiei formulata impotriva Deciziei de impunere
anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2000 ,
prin care s-a stabilit un impozit pe venit de plata .
- desfiintarea instiintarii de plata nr. privind accesoriile calculate ,
urmand ca organul de impunere sa emita in 30 de zile alta instiintare de plata
care va avea la baza calculul accesoriilor functie de data comunicarii deciziei
de impunere atacata .
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