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DECIZIA NR.98/29.12.2005

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu a fost investită în

temeiul art.179 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu

soluţionarea contestaţiei formulate de  x , împotriva DECIZIEI DE IMPUNERE ANUALĂ

pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România pe anul

2004, nr/04.11.2005, emisă de Administraţia Finanţelor Publice Mediaş.

Contestaţia a fost depusă în termenul impus de art.17 (1) din O.G.92/2003 R,

fiind înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Mediaş sub nr./22.11.2005,

iar la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu sub nr./05.12.2005.

Obiectul contestaţiei îl reprezintă măsurile dispuse prin decizia de impunere pe

anul 2004 nr./04.11.2005, privind diferenţa de impozit anual de regularizat în sumă dexxx lei.

      I. Prin contestaţia depusă, petenta solicită recalcularea impozitului pe venitul

global pe anul 2004, întrucât în baza art.86 (1) lit.C din Legea 571/2003 venitul anual

impozabil se stabileşte prin deducerea din venitul anual global şi a contribuţiei la schemele

facultative  de pensii ocupaţionale în limita echivalentului în lei a 200 Euro pe an, iar în cazul

în speţă nu s-au luat în considerare  documentele justificative depuse.

 II.Organul fiscal prin Decizia de impunere pe anul 2004 nr./04.11.2005 şi referatul cu

propunerile de soluţionare al contestaţiei, reţine următoarele :

Documentele justificative depuse de petentă nu intră în sfera acordării

deducerilor întrucât nu există specificată deducerea respectivă în Declaraţia de venit global şi

nici în Decizia de  impunere anuală pe anul 2004.

      III. Având în vedere motivaţiile petentei, documentele existente la dosarul cauzei

în raport cu prevederilor actelor normative în vigoare, se reţine :

Înfiinţarea schemelor facultative de pensii ocupaţionale au fost reglementate

prin Legea nr.249/2004 – privind pensiile ocupaţionale, care la art.115 prevede că intră în

vigoare la data de 01.01.2005.
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Conform art.1 din Legea 141/2005 aplicarea prevederilor Legii 249/2004 au

fost suspendate până la data de 01.07.2005.

Având în vedere faptul că în cursul anului 2004 nu a existat baza legală pentru

înfiinţarea schemelor facultative de pensii  ocupaţionale, deducerea privind contribuţia  la

schemele facultative de pensii ocupaţionale în limita echivalentului în lei a 200 Euro pe an

prevăzută la art.86 (1) lit.C) din Legea nr.571/2003 – privind  Codul fiscal, nu poate fi

acordată la stabilirea venitului global impozabil pe anul 2004.

Pentru considerentele reţinute, în temeiul art.181 (5) din O.G.nr.92/2003 R,

privind Codul de procedură fiscală,

D  E  C  I  D  E  :

Respinge contestaţia formulată de x , ca neîntemeiată, pentru suma dexxxx lei,

reprezentând diferenţă de impozit de regularizat pe anul 2004.

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

data comunicării.


