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DECIZIA nr. 158 / 15.12.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

IONESCU ION
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor
Publice  Medgidia prin adresa nr………… din …….10.2005,
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….10.2005, cu
privire la contesta�ia formulat� de dl. IONESCU ION, CNP
…………………, domiciliat în Medgidia, str……………… nr………, bl……, sc……,
ap…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� impozitul pe venit
stabilit prin Decizia de impunere pe anul 2004
nr……………/…….08.2005, în cuantum de …………… lei.

Contesta�ia a fost introdus� de contribuabil, fiind
îndeplinite prevederile art.176(1), lit.e) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a fost depus�
în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act normativ.

Astfel, actul atacat a fost comunicat prin po�t� cu
confirmare de primire(anexat� la dosar în copie) în data de
06.09.2005, iar contesta�ia a fost înregistrat� la organul
fiscal sub nr…………… din data de 27.09.2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179(1) din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale
a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe
fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I.   Prin cererea înregistrat� la A.F.P. Medgidia sub
nr……………/…….09.2005, contribuabilul IONESCU ION formuleaz�
contesta�ie împotriva Deciziei de impunere pe anul 2004,
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invocând faptul c� veniturile din salarii declarate în fi�ele
fiscale de angajatorii s�i nu sunt reale deoarece nu corespund
cu durata muncii prestate �i nici cu veniturile pl�tite de
ace�tia.

Petentul sus�ine c�, pentru clarificarea acestor neconcordan�e
a sesizat în scris Inspectoratul Teritorial de Munc� �i
Parchetul.

II.  Prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile
realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România
pe anul 2004 nr…………………, emis� în data de …….08.2005 în baza
Declara�iei de venit global înregistrat� la A.F.P. Medgidia sub
nr…………… din 12.05.2005, s-a stabilit c� dl. IONESCU ION
datoreaz� o diferen�� de impozit de plat� pentru anul 2004 în
sum� de …………… lei.

Venitul impozabil asupra c�ruia a fost calculat� diferen�a
de impozit l-a reprezentat venitul net din salarii în cuantum de
…………… lei, declarat prin fi�ele fiscale depuse de angajatorii
unde contribuabilul a activat în cursul anului 2004, respectiv
de societ��ile comerciale: T……………… S.R.L. din Medgidia, R……………
S.R.L. din Constan�a �i P……………… S.R.L. din Bra�ov.

Decizia de impunere a fost comunicat� contribuabilului cu
scrisoare recomandat� cu confirmare de primire în data de
06.09.2005.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei �i motiva�iile petentului, �inând cont de
dispozi�iile legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� diferen�a de impozit pe
venitul global în sum� de …………… lei, stabilit� în sarcina
contribuabilului prin Decizia de impunere pentru anul 2004
nr………………… din …….08.2005, a fost corect determinat�.

În fapt, urmare Declara�iei de venit global pe anul 2004
înregistrat� sub nr…………/…….05.2005, organele fiscale din cadrul
A.F.P. Medgidia au emis Decizia de impunere pentru anul 2004
nr……………… din …….08.2005, prin care, pentru venitul net din
salarii în cuantum de …………… lei a fost stabilit� o diferen�� de
impozit pe venit de plat� în sum� de …………… lei.

Petentul contest� cuantumul impozitului pe venit rezultat
ca obliga�ie de plat� pentru motivul c� veniturile din salarii
au fost eronat declarate de angajatorii la care a desf��urat
activitate în anul 2004, în sensul c� acestea nu corespund cu
durata muncii prestate �i nici cu salariile efectiv pl�tite de
ace�tia.

În acest sens, sus�ine c�, pentru verificarea acestor
neconcordan�e a sesizat Inspectoratul Teritorial de Munc� �i
Parchetul Constan�a.
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În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.63 �i 89
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora:

“Art.63 (1) Informa�iile referitoare la calculul
impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fi�ele
fiscale.
    (2) Pl�titorul de venituri are obliga�ia s� completeze
formularele prev�zute la alin. (1), pe întreaga durat� de
efectuare a pl��ii salariilor �i, dup� caz, s� recalculeze �i s�
regularizeze anual impozitul pe salarii. Pl�titorul este obligat
s� p�streze fi�ele fiscale pe întreaga durat� a angaj�rii �i s�
transmit� organului fiscal competent �i angajatului, sub
semn�tur�, câte o copie pentru fiecare an, pân� în ultima zi a
lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.

Art.89 alin. (1): Contribuabilii prev�zu�i la art. 40 alin.
(1) lit. a) […], au obliga�ia de a depune o declara�ie de venit
global la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal.
Declara�ia de venit global se depune o dat� cu declara�iile
speciale pentru anul fiscal, pân� la data de 15 mai inclusiv a
anului urm�tor celui de realizare a venitului.

La pct.170 din normele metodologice pentru aplicarea
Codului fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004, referitor la acest
ultim articol, se precizeaz�:

“Declara�ia de venit global este documentul prin care
contribuabilii declar� veniturile ob�inute în anul fiscal de
raportare în vederea calcul�rii de c�tre organul fiscal a
venitului anual global impozabil �i a impozitului pe venitul
anual global”.

În spe��, se re�ine c� în Declara�ia de venit global pe
anul 2004 depus� la Administra�ia Finan�elor Publice Medgidia
petentul a declarat venituri nete din salarii în cuantum de
…………… lei, în timp ce din cele trei fi�e fiscale FF1 anexate
declara�iei, fi�e care corespund cu cele existente în baza de
date  a organului fiscal, rezult� c� venitul net din salarii
realizat în anul 2004 de contribuabil se ridic� la suma de …………
lei, fiind compus din:
� …………… lei venit realizat la S.C. T…………… în perioada 01.01 -

31.04.2004;
� …………… lei venit realizat la S.C. R…………… în perioada 06.05-

31.10.2004;
� …………… lei venit realizat la S.C. P…………… în perioada 01.09-

31.12.2004.
Petentul sus�ine c� veniturile înscrise în fi�ele fiscale

nu sunt reale iar acestea au fost întocmite eronat de
angajatorii R…………… �i P……………… deoarece:
1.  La societatea R…………… S.R.L. Constan�a a lucrat doar dou�
s�pt�mâni, de�i în fi�a fiscal� figureaz� cu venituri realizate
timp de �ase luni;
2.  Veniturile declarate în fi�a fiscal� de societatea P………………
S.R.L. Bra�ov sunt mai mari decât cele efectiv pl�tite.
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În dovedirea celor afirmate, la dosarul contesta�iei
petentul a anexat extrase de cont de card BRD - Groupe Societe
Generale pentru lunile nov. - dec.2004 din care rezult�
cuantumul venitului efectiv pl�tit de societatea P…………… Bra�ov
în lunile octombrie �i noiembrie 2004.

Deoarece din cuprinsul contesta�iei a reie�it c� pentru
verificarea neconcordan�elor constatate petentul a sesizat
Inspectoratul Teritorial de Munc� Constan�a, în temeiul
dispozi�iilor art.183 alin.(2) din Codul de procedur� fiscal�,
prin adresa nr. 18294/23.11.2005 Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii a solicitat acestei institu�ii  punctul de vedere cu
privire la aspectele semnalate.

Prin adresa nr…………/…….12.2005, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr…………/…….12.2005 I.T.M.Constan�a a comunicat
organului de solu�ionare c� “dl. IONESCU ION a fost încadrat în
munc� la S.C. R…………… SRL începând cu data de 06.05.2004, conform
contractului  individual de munc� nr……………./25.05.2004, contract
încetat cu data de 31.10.2004, conform Deciziei
nr…………/15.11.2004”.

Potrivit acestor informa�ii se re�ine c� petentul a fost
angajat la societatea R…………… SRL cu contract individual de munc�
în perioada mai - octombrie 2004, care coincide cu perioada
înscris� în fi�a fiscal� depus� la organul fiscal �i transmis�
contribuabilului.

În ceea ce prive�te neconcordan�a dintre cuantumul
venitului net înscris în fi�ele fiscale de societatea P…………… SRL
Bra�ov �i venitul din salariu efectiv virat în contul de card al
petentului deschis la BRD - Groupe Societe Generale, se re�ine
c� aceasta se datoreaz� confuziei pe care petentul o face între
ace�ti doi termeni.

Astfel, potrivit art.58 alin.(2) din Codul fiscal, “venitul
net” din salarii aferent unei luni se calculeaz� prin deducerea
din venitul brut a contribu�iilor obligatorii �i a cheltuielilor
profesionale.

Conform prevederilor pct.113 din normele metodologice
aprobate prin H.G.nr.44/2004, date în aplicarea acestui articol,
contribu�iile obligatorii sunt: - contribu�ia individual� de
asigur�ri sociale; - contribu�ia individual� pentru asigur�rile
sociale de s�n�tate;- contribu�ia individual� la bugetul
asigur�rilor pentru �omaj; - alte contribu�ii individuale
obligatorii stabilite prin lege.

Cheltuielile profesionale, potrivit prevederilor art.57
lit.b) din Codul fiscal, reprezint� o cot� de 15% din deducerea
personal� de baz� aferent� fiec�rei luni, care, în cursul anului
2004 a fost de 2.000.000 lei.

Spre deosebire de venitul net înscris în fi�a fiscal�,
venitul(salariul) efectiv pl�tit contribuabilului reprezint�
diferen�a dintre venitul brut realizat în cursul lunii �i
contribu�iile obligatorii, inclusiv impozitul pe salariu.
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De�i din fi�a fiscal� întocmit� de societatea P…………… S.R.L.
Bra�ov, rezult� c� restul de plat� (salariul) cuvenit petentului
pentru luna decembrie 2004 a fost de ……………… lei, acesta sus�ine
c� salariul primit a fost în sum� de ……………… lei.

Aceast� sus�inere nu este dovedit� îns� cu documente
justificative, respectiv cu extrasul de cont de card în care
apare opera�iunea de virare a salariului aferent lunii
decembrie, la dosarul contesta�iei fiind depuse doar extrasele
de cont în care apar vir�rile salariilor aferente lunilor
octombrie �i noiembrie 2004.

În aceste condi�ii �i având în vedere argumentele expuse se
re�ine c� afirma�ia petentului cu privire la întocmirea eronat�
a fi�elor fiscale nu se confirm�, situa�ie în care diferen�a de
impozit pe venit de plat� în sum� de …………… lei, stabilit� prin
Decizia de impunere nr………………… este calculat� în mod corect.

Pe cale de consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� legal
contesta�ia formulat� de contribuabilul IONESCU ION împotriva
Deciziei de impunere nr……………… din …….08.2005 întocmit� de A.F.P.
Medgidia.   

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 180  �i
186 alin.(1) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.
nr.92/2003, republicat�,  se

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate
împotriva Deciziei de impunere pe anul 2004, nr………………… din data
de …….08.2005, emis�  de A.F.P. Medgidia pentru suma de ……… lei.

În conformitate cu dispozi�iile art.180 alin.(2) din
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este
definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi
atacat� la Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data
primirii prezentei, în temeiul art.188 alin.2 din acela�i act
normativ, coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004 .

DIRECTOR EXECUTIV,
                    VASILICA MIHAI

C.S.


