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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice prin  adresa nr…., cu privire 
la contestatia formulata de domnul  … cu domiciliul in….

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse  prin  Decizia  de 
impunere  anuala  nr….  pentru   persoanele  fizice  romane  cu  domiciliul  in 
Romania pe anul 2001 emisa de A.F.P…. prin care s-a stabilit diferente de impozit 
anual de regularizat ,stabilite  in plus  in suma de … lei .

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 207 al(4) din O.G. nr. 
92/2003,republicata privind Codul de procedura fiscala.
ART. 207
    Termenul de depunere a contestaţiei
    
    (4) Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele 
prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. i), contestaţia poate fi 
depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului 
administrativ fiscal, organului de soluţionare competent.

Directia Generala a Finantelor Publice prin biroul solutionarea contestatiilor, 
constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din 
O.G. nr. 92/2003 ,republicata privind Codul de procedura fiscala, este competenta sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.-Domnul … contesta Decizia de impunere anuala nr. … pentru persoanele 
fizice  romane cu domiciliul  in  Romania  pe anul  2001 emisa  din  oficiu,  deoarece 
mentioneaza  ca nu au fost  luate in  calcul  deducerile  suplimentare conform fiselor 
fiscale anexate la dosarul cauzei .

De asemenea  contestatorul  mentioneaza  ca la momentul respectiv avea in 
intretinere … persoane.

Fata  de  cele  mentionate  contestatorul  solicita   sa  se  verifice  si  sa  se 
regularizeze corect  impozitul pe venitul anului 2001.                        

II.-Administratia Finantelor Publice  analizind decizia de impunere anuala 
nr. …  formuleaza urmatorul punct de vedere:

Domnul … in  data de 26.06.2007 primeste Decizia de impunere anuala pentru 
anul  2001,  emisa din oficiu de catre  unitatea fiscala  pe baza  datelor din evidenta 
fiscala furnizate de catre angajatori,  din care rezulta diferenta de impozit  anual de 
regularizat stabilita in plus in suma de …lei.
Se mentioneaza ca in fisa fiscala …/2001 depusa de catre angajator  sunt cuprinse 
deducerile  suplimentare  pentru  persoanele  aflate  in  intretinere  ,  dar  la  emiterea 
deciziilor  din  oficiu  programul  informatic  nu  permite  preluarea  acestora.  Intrucat 
termenul  pentru  definitivarea  impunerii  anului  2001  a  fost  31.05.2007  A.F.P. 
considera ca nu poate acorda deducerile suplimentare iar decizia emisa din oficiu este 
corecta.

III.-Din documentele existente la dosarul contestatiei, a actelor depuse de 
contestator in dovedirea contestatiei si in raport cu actele normative in vigoare 
se desprind urmatoarele considerente :

In fapt domnul …  a avut in anul 2001  doua surse de venit conform fiselor 
fiscale anexate la dosarul contestatiei:

-FF1.unde a realizat venituri pe toata perioada anului 2001-angajator  cod …
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S.C….S.A;
-FF2  unde  a  realizat  venituri  in   perioada  noiembrie  –decembrie  2001 

-angajator cod  … .
In drept art. 62 al(1) din O.G. nr. 7/2001 precizeaza : 

    “(1)  Contribuabilii  au  obligaţia  sa  completeze  şi  sa 
depună  la  organul  fiscal  competent  o  declaraţie  de  venit 
global,  precum  şi  declaraţii  speciale,  pana  la  data  de  30 
aprilie a anului următor celui de realizare a venitului.”

“Termenul de depunere a declaraţiei de venit global şi a 
declaraţiilor speciale pe anul 2001, prevăzut la art. 62 alin. 
(1), se proroga pana la data de 31 mai 2002, prin Ordonanta de 
urgenta nr. 53 din 30 aprilie 2002 publicată în Monitorul 
Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002.”  

Art. 231 din Codul de procedura fiscala,republicata precizeaza:" termenele in 
curs la data intrarii  in vigoare a prezentului  cod se calculeaza dupa normele 
legale in vigoare la data cind au inceput sa curga".

Constatam ca organele fiscale,  din punct  de vedere procedural  au respectat 
normele  legale  referitoare  la  stabilirea  din  oficiu  a  obligatiilor  de  plata  insa  la 
determinarea lor nu au tinut seama de deducerile  suplimentare acordate petentului de 
catre angajator.

Procedind la verificarea fiselor fiscale depuse de angajatori in baza carora s-a 
emis decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in anul 2001, constatam ca 
la  stabilirea  bazei  de impozitare  a  venitului  anual  global,organul  fiscal  nu a  tinut 
seama de coeficientii  de deducere calculati de angajatorul principal si inscrisi in fisa 
fiscala FF1 .

Intrucit la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul anual global baza de 
impozitare a fost incorect stabilita si tinind seama de considerentele expuse anterior 
urmeaza  ca decizia nr. … sa fie desfiintata iar organul fiscal, in conformitate cu art. 
216  al(3)  sa  emita  o  noua  decizie  de  impunere  in  care  sa  fie  corectata  baza  de 
impozitare  prin  luarea  in  considerare  a  deducerilor   suplimentare  inscrise  in  fisa 
fiscala FF1 intocmita de angajator.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul art.205 , 210 
si art. 216 al (3) din O.G. nr. 92/2003(R) privind Codul de procedura fiscala.  

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice;
D E C I D E :

Art.1.-Desfiintarea  in  totalitate  a  Deciziei  de  impunere  anuala  nr.  … 
pentru  veniturile  realizate  pe  anul  2001  ,  urmind  sa  se  incheie  un  nou  act 
administrativ  fiscal  care  va  avea  in  vedere  strict  considerentele  deciziei  de 
solutionare.

                   DIRECTOR EXECUTIV , 

                                                                                                                     

                                         M.S./4 exp.
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