
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                                             DECIZIA NR.272/     .12 .2012. 
 
 
                                privind solutionarea contestatiei formulate de........ 
                           
                                                  
 
 
             Directia Generala a Finantelor Publice a judetului XXXX a fost investita in baza 
art.209 din O.G nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala cu solutionarea 
contestatiei formulate de XXXX impotriva masurilor dispuse prin Decizia de Impunere 
Anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2011, 
nr......../28.06.2012,  intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXXX, 
prin care s-a stabilit ca obligatie de plata suma de ..... lei. 
          Contestatia a fost depusa de petent prin fax, in termenul legal impus de art. 207 
din OG 92/2003, fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXX 
sub nr. ...../12.11.2012, iar la organul de solutionare a contestatiei sub nr. 
...../21.11.2012.Decizia de impunere a fost primita sub semnatura de mama  petentului 
in data de 19.10.2012, acesta fiind plecat in strainatate.  
 
            Obiectul contestatiei il reprezinta suma ..... lei, reprezentand obligatii de plata 
stabilite in plus constand in diferente de impozit rezultate din regularizarea anuala.         
        
 
          I.  Petentul contesta Decizia de Impunere Anuala pentru veniturile realizate din 
Romania de persoanele fizice pe anul 2011, nr......../28.06.2012,  intocmita de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXXX, prin care s-a stabilit ca obligatie 
de plata suma de ..... lei pe urmatoarele considerente: 
             -  locuieste si munceste in Germania din Aprilie 2008; 
             -  in aceasta perioada nu  a realizat nici un castig banesc in Romania; 
             -  nu are bani in banca si nu are propietati; 
         Fata de cele de mai sus, contesta Decizia de impunere si solicita clarificari. 
 
 
 



II. Prin Decizia de Impunere Anuala pentru veniturile realizate din Romania  
de persoanele fizice pe anul 2011, nr....../28.06.2012,  intocmita de Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului XXX, s-a stabilit ca obligatie de plata suma de ..... lei in 
numele petentului., reprezentand obligatii de plata stabilite in plus constand in diferente 
de impozit rezultate din regularizarea anuala. 
           Regularizarea s-a facut in baza Declaratiei  privind veniturile realizate din 
Romania inregistrate la Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXXX sub nr. ..... 
in data de 02.05.2012, semnata, la care s-a atasat adeverinta de la .... ,  nr. 
...../22.02.2011, prin care se adevereste ca petentul a realizat in anul 2011 ,  “venituri in 
baza unui contract de agent” in suma de ... lei pentru care s-a retinut si virat impozit in 
suma de ..... lei.     
           Organul fiscal in urma prelucrarii Declaratiei privind veniturile realizate din 
Romania, -formular 200- depus de petent a emis Decizia de Impunere Anuala pentru 
veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2011, nr..../28.06.2012, 
prin care s-a stabilit diferente de impozit rezultate din regularizarea anuala in plus in 
suma de .... lei. Aceasta a fost transmisa de organul fiscal la adresa petentului prin 
posta cu confirmare de primire, fiind primita in data de 19.10.2012 de mama acestuia.        
        
          III.  Luand in considerare sustinerile partilor, documentele aflate la dosarul cauzei, 
legislatia in vigoare, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele:              

- in baza Declaratiei  privind veniturile realizate din Romania, Formular 200,  
depuse  la Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXX sub nr. .... in data de 
02.05.2012, semnata, la care s-a atasat adeverinta de la SC ... SA,  nr. ...../22.02.2011, 
prin care se adevereste ca petentul a realizat in anul 2011 ,  “venituri in baza unui 
contract de agent” in suma de .... lei pentru care   s-a retinut si virat impozit in suma de 
... lei, organul fiscal a emis  Decizia de Impunere Anuala pentru veniturile realizate din 
Romania de persoanele fizice pe anul 2011, nr....../28.06.2012, prin care s-a stabilit 
diferente de impozit rezultate din regularizarea anuala in plus in suma de XXX lei, in 
sarcina petentului.  
             Suma de ... lei a fost determinata prin aplicarea cotei legale de 16% asupra 
veniturilor realizate, (.... lei impozitata initial cu 10%) astfel: 

- impozit datorat – ... lei x 16%(cota legala) = ..... lei, 
- impozit achitat  - ... lei (... lei x 10%), 
- diferenta de plata  ... lei –... lei = ... lei, 

           Consideram ca organul fiscal a aplicat intocmai prevederile legale in 
domeniu prevazute in Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  

In drept sunt aplcabile urmatoarele prevederi legale:                                                                                                                                                 
 

       Art.84 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 
  
        Stabilirea si plata impozitului anual datorat-  
    (1) Impozitul anual datorat se stabile�te de organul fiscal competent pe baza 
declara�iei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiec�ruia din 
urm�toarele: 
    a) venitul net anual impozabil; 



    b) câ�tigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât p�r�ile 
sociale �i valorile mobiliare, în cazul societ��ilor închise; 
    c) câ�tigul net anual din opera�iuni de vânzare-cump�rare de valut� la termen, pe 
baz� de contract, �i orice alte opera�iuni de acest gen..... 
 
    (7) Organul fiscal stabile�te impozitul anual datorat pe baza declara�iei privind venitul 
realizat �i emite decizia de impunere, la termenul �i în forma stabilite prin ordin al 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. 
     
 
    (8) Diferen�ele de impozit r�mase de achitat conform deciziei de impunere anuale se 
pl�tesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii deciziei de impunere, 
perioad� pentru care nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� sumele stabilite potrivit 
reglement�rilor în materie privind colectarea crean�elor bugetare.    
  
      Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
  
     Pentru considerentele retinute mai sus,  in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                                       
 
 
                                                           DECIDE      
                                                                  
 
                Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de .... lei, reprezentand 
diferente de impozit rezultate din regularizarea anuala stabilite in plus. 
 
                 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul XXXX in termen de 6 luni de la 
data comunicarii.                                                                                                                              
 
 
                                                                                                               
    DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
                                                                                                      VIZAT                                      
                                                                                            SEF SERV. JURIDIC                    
                                                                                               Cons. jr.                    
 
 
 
 
 
 
 
  Redactat : cons. sup 

 
 
 


