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      DECIZIA NR.  

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de d-nul P, înregistrat� la  
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului …. sub nr.*2008 

 
 

 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 

….., a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice a……. prin adresa nr….., înregistrat� 
la D.G.F.P. …..sub nr……, asupra contesta�iei formulat� de d-nul P, domiciliat în……. 

 
Obiectul contesta�iei, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 

…sub nr……, îl constituie Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2007 nr…../2008 prin care organele fiscale stabilesc 
în sarcina contestatoarei, o diferen�� de impozit anual de regularizat în plus în sum� de … 
lei. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal, prev�zut de art.207 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 
       Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 �i art.209, alin.1, lit.a) 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 ….., este legal investit s� se 
pronun�e asupra contesta�iei formulat� de d-nul P. 
 

I. D-nul P contest� Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2007 nr. /2008, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice a Municipiului …., solicitând anularea acesteia �i exonerarea de la plata diferen�ei 
de impozit anual de regularizat stabilit� în plus. 
 

În sus�inerea contesta�iei, contestatoarea precizeaz� urm�toarele: 
 
În baza conven�iei civile de prest�ri servicii juridice încheiat� în data de 01.08.2004, 

încheiat� conform art.947 �i urm�toarele din Codul Civil �i ‘’modificat� în data de 
29.12.2000’’, conform prevederilor art.78, alin.(1), lit.e) din Codul Fiscal, veniturile primite de 
la beneficiar au fost impozitate prin re�inerea la surs� a cotei de impozit de 10% din suma 
primit�, conform prevederilor art.52, alin.(1), lit.d) �i alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, suma re�inut� fiind virat� la bugetul de stat. 

Contestatoarea consider� c�  prin  Decizia de impunere anual� pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2007 nr. ../2008, s-a stabilit în mod 
nelegal o cot� de impunere de 16%. 
 Totodat�, contestatoarea arat� c� ‘’prevederile art.78, alin.1, lit.e din Codul fiscal fac 
parte din TITLUL III, Capitolul IV, iar impozitul privind veniturile din activit��i indepedente 
este reglementat prin prevederile cuprinse în capitolul II al aceluia�i titlu (Titlu III, art.52)’’ iar 
conform articolului art.78, alin.1, lit.e), se pot impozita cu o cot� de 16% veniturile primite de 
persoanele fizice din activit��i desf��urate pe baza contractelor/conven�iilor civile, încheiate 
potrivit Codului civil, altele decât cele care sunt impozitate conform cap.II �i conform op�iunii 
exercitate de c�tre contribuabil . Op�iunea de impunere a venitului brut se exercit� în scris, 
în momentul încheierii fiec�rei/fiec�rei conven�ii/contract civil �i este aplicabil� veniturilor 
realizate ca urmare a activit��ii desf��urate pe baza acestei/acestei conven�ii/contract. 
 Contestatoarea consider� c� ‘’legiuitorul a prev�zut în mod clar, c� pentru conven�iile 
civile, încheiate conform codului civil �i mai ales dac� la încheierea conven�iei, p�r�ile au 
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stabilit op�iunea de impunere, cota de impozit este cea prev�zut� la art.52, alin.(1), lit.d) �i 
alin.(2) din Codul civil, ce face parte din Capitolul II al Titlului III’’. 
 De asemenea, contestatoarea mai arat� c�, ‘’ conven�ia civil� pe care am încheiat-o 
s-a perfectat înainte de intrarea în vigoare a prevederilor art.78, alin.(1), lit.e), din Codul 
fiscal, cum în aceasta ulterior p�r�ile au înscris op�iunea de impozitare, cum activitatea ce 
am desf��urat-o este o activitate indepedent� �i cum cota de impozit este stabilit� conform 
prevederilor art.52, lit.d), alin.1 �i care face parte din capitolul II, cota de impozitare a r�mas 
tot 10% �i nu 16%.’’ 
 La dosarul contesta�iei, contestatoarea anexeaz� în copie conven�ia civil�, decizia de 
impunere anual� pe anul 2007 �i Sentin�a civil� nr….., pronun�at� de Tribunalul …..în 
dosarul nr….., r�mas� definitiv� �i irevocabil�, ‘’ca urmare a respingerii cererii de recurs 
formulate împotriva acestei sentin�e (Decizia Cur�ii de Apel …..din data de…..) �i prin care s-
a stabilit c� în cauza de fa��, cota de impunere este de 10% �i nu de 16%’’.  
 
 II. Prin ’’Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2007 nr. /2008’’, organele fiscale ale Administra�iei Finan�elor 
Publice…, pentru veniturile realizate (venit net din activit��i comerciale – conven�ii civile) de 
d-nul P, în baza Declara�iei speciale privind veniturile realizate pe anul 2007, înregistrat� 
sub nr….., precum �i a prevederilor art.84 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, au stabilit impozitul pe venitul net anual impozabil 
datorat în sum� de …lei. Pl��ile anticipate efectuate în cursul anului 2007 fiind în sum� de 
…. lei, a rezultat o diferen�� de impozit anual de regularizat în plus în sum� de … lei.  
  
 

III. Luând în considerare Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2007 nr. /2008, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice….., motivele invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, 
prevederile actelor normative in vigoare  incidente spe�ei, se re�in urm�toarele :  
 
      Cauza supus� solu�ionarii este dac� d-nul P datoreaz� diferen�a de 
impozit pe venit anual de regularizat în plus în sum� de … lei, în condi�iile în care 
pentru veniturile din activit��i indepedente desf��urate în baza 
contractelor/conven�ilor civile încheiate conform Codului civil, impozitul pe venitul net 
anual impozabil datorat se determin� pe baza declara�iei de venit, prin aplicarea cotei 
de 16%, asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv. 
   
   În fapt, d-nul P a realizat în anul 2007 venituri în baza unei conven�ii civile de 
prest�ri servicii �i a depus la Administra�ia Finan�elor Publice….., Declara�ia special� privind 
veniturile realizate pe anul 2007, înregistrat� sub nr./2008, din care a rezultat c� pentru 
serviciile prestate, acesta a primit suma brut� de ….lei, la care s-a calculat, re�inut �i virat un 
impozit de …… lei. 
 Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice …., au emis Decizia de 
impunere anual� pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2007 
nr… /2008, în baza Declara�iei speciale privind veniturile realizate pe anul 2007 înregistrat� 
sub nr…. /2008 �i a prevederilor art.84 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, stabilind un impozit pe venitul anual impozabil în sum� 
de….. lei. Pl��ile anticipate efectuate în timpul anului 2007 fiind în sum� de …. lei, a rezultat 
o diferen�� de impozit anual de regularizat stabilit� în plus în sum� de …. lei. 
 
  În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
‘’ Art.52 
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Re�inerea la surs� a impozitului reprezentând pl��i anticipate pentru unele venituri din 
activit��i independente 
 
(1) Pl�titorii urm�toarelor venituri au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira impozit 
prin re�inere la surs�, reprezentând pl��i anticipate, din veniturile pl�tite: 
    […] 
    d) venituri din activit��i desf��urate în baza contractelor/conven�iilor civile încheiate 
potrivit Codului civil, altele decât cele men�ionate la art. 78 alin. (1) lit. e); 
 
(2) Impozitul ce trebuie re�inut se stabile�te dup� cum urmeaz�: 
    a) în cazul veniturilor prev�zute la alin. (1) lit. a) - e), aplicând o cot� de impunere de 
10% la venitul brut;.  
   […] 
 (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a 
lunii urm�toare celei în care a fost pl�tit venitul, cu excep�ia impozitului aferent veniturilor 
prev�zute la alin. (1) lit. f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului 
IV*).’’ 
 
‘’ART.54 
Impozitarea venitului net din activit��i independente 
    
    Venitul net din activit��i independente se impoziteaz� potrivit prevederilor capitolul X din 
prezentul titlu.’’ 
 
‘’ART.83 
Declaratia privind venitul realizat 
        (1) Contribuabilii care realizeaz�, individual sau într-o form� de asociere, venituri 
din activit��i independente, venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, venituri din activit��i 
agricole determinate în sistem real au obligatia de a depune o declara�ie privind venitul 
realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pân� la data de 15 mai 
inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului .[…]’’ 
 
‘’ART.84 
Stabilirea �i plata impozitului pe venitul net anual impozabil 
    (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal 
competent, pe baza declara�iei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net 
anual impozabil din anul fiscal respectiv 
[…] 
(6) Diferen�ele de impozit r�mase de achitat conform deciziei de impunere anual� 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.” 
 
 Coroborând dispozi�iile legale de mai sus, se re�ine c� veniturile ob�inute în baza 
conven�iilor civile încheiate potrivit Codului civil intr� în categoria veniturilor din activit��i 
indepedente, pentru care pl�titorii de astfel de venituri au obliga�ia de a efectua în cursul 
anului pl��i anticipate de impozit pe venit, prin re�inere la surs�, calculate prin aplicarea unei 
cote de 10% la venitul brut, iar contribuabilii au obliga�ia de a depune o declara�ie de venit 
pân� la data de 15 mai a anului urm�tor celui de realizare a venitului. În baza declara�iei de 
venit, organul fiscal calculeaz� impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, prin 
aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal 
respectiv �i stabile�te prin decizie de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice, diferen�a de impozit anual de regularizat.  
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     Prin urmare solicitarea contestatoarei privind calcularea impozitului pe venit pentru 
veniturile realizate de acesta prin aplicarea cotei de 10% �i nu de16%, nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât veniturile din activit��i desf��urate în baza 
conven�iilor civile, încheiate potrivit Codului civil reprezint� venituri din activit��i 
independente, pentru care, în conformitate cu prevederile art.52, alin.(1) lit.d), alin.(2), lit.a) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
datoreaz� în cursul anului, pl��i anticipate cu titlu de impozit, re�inute la surs�, în cot� 
de 10%, aplicabil� la venitul brut, iar în conformitate cu art.84, alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, impozitul pe venitul net anual 
impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent pe baza declara�iei de venit prin 
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv. 

Referitor la modul de  întocmire a Deciziei de impunere anual� pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2007 nr…./2008, rezult� c� aceasta a 
fost emis� corect, prin aplicarea la venitul net anual impozabil de …. lei a cotei de impozit de 
16% , rezultând un impozit pe venitul net anual impozabil datorat în sum� de … lei, din care 
sc�zând pl��ile anticipate cu titlu de impozit (re�inute la surs� de pl�titorul de impozit pe 
venit) în sum� de … lei, rezult� o diferen�� de impozit anual de regularizat stabilit� în plus  în 
sum� de … lei, fiind astfel respectat� cota unic� de impozitare.   
 

Fa�� de cele prezentate mai sus, rezult� c� m�sura organului fiscal competent 
constând în calcularea diferen�ei de impozit anual de regularizat în plus este corect� �i 
legal�, drept pentru care contesta�ia formulat� de d-nul P pentru suma de ….lei urmeaz� s� 
fie respins� ca neîntemeiat�.  

În ceea ce prive�te afirma�ia contestatoarei, ’’conven�ia civil� pe care am încheiat-o s-
a perfectat înainte de intrarea în vigoare a prevederilor art.78, alin.1, lit.e), din Codul fiscal, 
cum în aceasta ulterior p�r�ile au înscris op�iunea de impozitare, cum activitatea ce am 
desf��urat-o este o activitate indepedent� �i cum cota de impozit este stabilit� conform 
prevederilor art.52, lit.d, alin.1 �i care face parte din capitolul II, cota de impozitare a r�mas 
tot 10% �i nu 16%.’’, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 
întrucât organele fiscale au aplicat corect prevederile legale men�ionate mai sus, mai mult 
decât atât, ele nu fac nici o  trimitere la prevederile art.78, alin.(1), lit.e) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i  complet�rile ulterioare, articol  pe care îl 
invoc� doar contestatoarea. 

 
        Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 

art.52, alin.(1) lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(3), art 54, art.83 alin.(1), art.84 alin.(1), alin.(6) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare se 

 
      DECIDE 

 
Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de d-nul P, împotriva Deciziei 

de impunere anual� pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2007 nr…./2008, prin care s-a stabilit obliga�ie fiscal� suplimentar� de plat� în sum� de 
…..lei, reprezentând diferen�� de impozit anual de regularizat stabilit� în plus pentru anul 
2007. 
  

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat�, conform procedurii legale, în termen de 6 luni,  la Tribunalul….. 
 
 
                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 
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