
DECIZIA NR.76

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati a fost sesizata de catre
Administratia Finantelor Publice Galati asupra contestatiei formulata de petent, inregistrata la
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati formulata impotriva Deciziei de
impunere prin care a fost stabilit impozitul de venit global aferent anului 2004.

Se constata indeplinirea conditiilor de procedura si Directia Generala a Finantelor
Publice a Judetului Galati este investita sa solutioneze pe fond contestatia formulata de petent..

Analizand documentele existente la dosarul cauzei s-au constatat urmatoarele:
I. Prin contestatia formulata petentul sustine ca nu a intocmit si semnat Declaratia  pe

venit global tipizata.
Decizia de impunere nu este legal motivata de faptul ca nu este confirmata prin

semnatura de cel care a emis-o, verificat si aprobat, nefiind nici stampilata.
Petentul solicita o copie xerox dupa declaratia de venit global despre care se face referire

in Decizia de impunere, tipizata si semnata de petent motivat de faptul ca sub numarul cu care a
fost inregistrata o declaratie scrisa de mana iar Decizia de impunere emisa in baza acestuia a fost
anulata prin Decizia emisa.

II. Administratia Finantelor Publice Liesti prin Decizia de impunere tinand cont de
declratia de mana a stabilit pentru contribuabil conform normelor de venit si a obligatiilor
stabilite privind platile anticipate in conformitate cu art.87(2) din OG nr.92/2003 republicata
privind Codul de Procedura Fiscal o diferenta de impozit pe venit de plata.

III. Prin referatul motivat cu propuneri de solutionare intocmit de organul ierarhic
superior organului constatator se fac urmatoarele precizari:

- Decizia de impunere anuala a fost intocmita tinand cont de declaratia in care petentul
afirma ca anul 2004 a lucrat 165 zile.

- Decizia a fost transmisa d-lui Zamfir Costica cu adresa cu confirmare de primire.
- Decizia a fost inaintata cu respectarea prevederilor OMFP nr.1430/27.09.2004, art.1

(decizia este valabila fara stampila si semnatura organului emitent.
IV. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei avand in vedere motivatiile

petentei, ale organului constatator si ale organului ierarhic superior organului constatator in
raport cu legislatia  in vigoare se retin urmatoarele:

IV. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei avand in vedere motivatiile
petentei ale organului constatator si ale organului ierarhic superior organului constatator in
raport cu legislatia in vigoare se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii a fost daca societatea este datoare cu accesorii calculate
pentru neachitarea in termen a obligatiilor la bugetul general consolidat.

1. In fapt Prin decizia de impunere anuala a fost rectificata Decizia de impunere anuala
desfiintata prin Decizia Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Galati.

Rectificarea Deciziei s-a facut motivat de faptul ca prin petitia inregistrata contestatarul
precizeaza ca pe parcursul anului 2004 a lucrat doar 165 de zile carora conform normei de venit
rezulta un venit anual global.



Organul fiscal in functie de deducerile personale cuvenite stabileste de plata o diferenta
de impozit in conditiile art.87(2) din OG nr.92/2003 republicata privind Codul de Procedura
Fiscala.

In stabilirea impozitului pe venit organul fiscal a avut in vedere prevederile art.50,
alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal unde este prevazut ca in cazul in care un
contribuabil desfasoara o activitate independenta pe o perioada mai mica decat anul
calendaristic, norma de venit aferenta acesteiactivitati se corecteaza astfel incat sa reflecte
perioada de un an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea.

Prin luare in considerare a petitiei inregistrata organul fiscal nu respecta formularistica
impusa de leguitor.

Conform petitiei inregistrata la Administratia Finantelor Publice in perioada 11.02.2004 -
03.06.2004 autorizatia a fost predata la Primarie, contestatarul neputandu-si desfasura
activitatea, el beneficiand de norma de venit corectata aferenta activitatii desfasurate.

Pentru activitatea desfasurata, contribuabilul conform normei de venit corectata este
dator la bugetul de stat cu un impozit aferent stabilit.

Organul fiscal nu a respectat prevederile legale acceptand si luand in considerare la
stabilirea impozitului pe venitul global a declaratiei de mana a contribuabilului.

In conformitate cu prevederile art.89 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
contribuabilii au obligatia de a depune o declaratie de venit global la organul fiscal competent,
pentru fiecare an fiscal (......) pana la data de 15 mai inclusiv.

Organul fiscal nu a procedat in conformitate cu art.1 din Ordinul MF nr.261/10.03.2005
prin care sunt stabilite categoriile de obligatii pentru care pot fi transmise prin posta catre
persoane fizice formulare de declaratii.

Organul fiscal nu a procedat nici in conformitate cu prevederile art.80(4) din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedura Fiscala, nu a instiintat contribuabilul dupa depasirea
termenului de depunere, ca in cazul nedepunerii de catre acesta a declaratiei de impunere sa
procedeze la impunerea din oficiu (stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale) prin estimarea bazei
de impunere, potrivit art.65. Erorile de forma omise de organul fiscal nu absolva contribuabilul
de la plata impozitului pe venit global aferent anului 2004.

Avand in vedere faptul ca petentul nu s-a prezentat pentru declararea veniturilor aferente
anului 2004, organul fiscal nu a instiintat contribuabilul si nici nu a transmis prin posta
formularele de declaratii in vederea completarii pentru a constata eventualul refuz al
contribuabilului de depunere a declaratiei si procedarea la stabilirea din oficiu a obligatiilor
fiscale pentru intrarea in legalitate. Decizia urmeaza a se desfiinta.

2. In drept Sunt aplicabile prevederile pct.61 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea
"Normelor metodologice" pentru aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal unde este
prevazut:

"Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente,
spitalizari si a altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente
justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea
contribuabilului. In situatia incetarii activitatii in cursul anului respectiv a intreruperii temporare
persoanele fizice autorizate si asociatiile fara personalitate juridica sunt obligate sa depuna
autorizatia de functionare si sa instiinteze in scris in termen de 5 zile organele fiscale in a caror
raza teritoriala acestia isi desfasoara activitatea. In acest caz se anexeaza in copie, dovada din
care sa rezulte depunerea autorizatiei".

ale art.89 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal unde este prevazut:



(1)"Contribuabilii prevazuti la art.40(1), lit."a" si cei care indeplinesc conditiile de la
art.40(2) cu execptia contribuabililor prevazuti la alin.(4) din prezentul articol, au obligatia de a
depune o declaratie de venit global la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, (.....)
pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului".

ale art.79 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala unde este prevazut:
"Forma si continutul declaratiei fiscale:
(1) Declaratia fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie

gratuit de organul fiscal.
(2) In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze cuantumul obligatiei fiscale,

daca acest lucru este prevazut de lege.
(3) Contribuabilul are obligatia de a completa declaratiile fiscale inscriind corect,

complet si cu buna credinta informatiile prevazute in formular, corespunzatoare situatiei sale
fiscale. Declaratia fiscala se semneaza de catre contribuabil sau imputernicit.

(4) Declaratia fiscala trebuie insotita de documentatia ceruta de prevederile legale.
(5) Pentru anumite categorii de obligatii fiscale stabilite prin ordin al ministerului

finantelor publice, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de declarare a
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat,
instructiunile de completare a acestora, alte informatii utile, precum si plicurile preadresate. In
acest caz contravaloarea corespondentei se suporta de catre organul fiscal",

ale art.1 din Ordinul nr.261 din 10 martie 2005 privind stabilirea categoriilor de obligatii
fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabilului prin posta formularele de declaratii:

"Pentru indeplinirea obligatiei de declarare a veniturilor realizate in anul fiscal 2004,
aproba transmiterea prin posta de catre organul fiscal catre contribuabili persoane fizice, a unui
pachet informational continand urmatoarele:

a) formularul 200 "Declaratie de venit global",
ale art.90 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal unde este prevazut:
(1)"Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal competent pe

baza declaratiei de venit global, prin alicarea baremului anual de impunere prevazut la art.43(2)
si (4) asupra venitului anual global impozabil din anul fiscal respectiv",

ale art.80 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala unde este prevazut:
..........................................................
(4) Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea

din oficiu a obligatiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere potrivit art.65. Stabilirea din
oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de indeplinirea unui termen de 15 zile de la
instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei",

si ale art.186(3) din OG nr.92/2003 republicata privind Codul de Procedura Fiscala unde
este prevazut:

"Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actului administrativ atacat, situatie in
care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict
considerentele deciziei de solutionare".

Tinand cont de cele retinute si de prevederile legale prezentate decizia de impunere
se desfiinteaza, urmand dupa parcurgerea tuturor etapelor prezentate, emiterea unei noi
decizii pentru stabilirea impozitului pe venit global realizat de petent.




