
Decizia nr._____/________2010
privind soluţionarea contestaţiei introclusă de dl. cu domiciliul în loc., 

judeţul Olt

Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Olt, reîncadrat 
în funcţie publică de conducere conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1478/2010,

avand în vedere actele şi lucrările dosarului, s-au reţinut următoarele:
Prin adresa înregistrată sub nr. la Administraţia Finanţelor Publice a oraşului lt şi 

trimisă spre competenţă soluţionare către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului 
Olt  unde a primit  nr.,  dl.  cu domiciliul  în loc. i,  judeţul  Olt  a formulat contestaţie împotriva 
măsurilor dispuse prin Decizia de impunere nr. întocmit de  către organele fiscale ale  A.F.P 
Drăgăneşti-Olt.

Suma care face obiectul contestatiei este de  lei    reprezentând impozit pe venitul net 
aferent anului 2009.

Contestaţia a fost depusă în termenul legal prevăzut de art. 207 alin.1 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205 şi 209 din O.G. 
nr.  92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a judeţului Olt este competentă să se pronunţe pe fond asupra cauzei.

I.  Persoana  fizică  cu  domiciliul  în  loc.  i,  judeţul  Olt  contestă  suma  de   lei 
reprezentând  impozit  pe  venitul  net aferent  anului  2009  invocând  în  susţinerea  cauzei 
următoarele considerente:

"În fapt, în anul 2009 am realizat venituri din contractări asigurări „ASTRA SA” în 
valoare de lei din care mi s-a reţinut impozit în valoare de lei, iar din această decizie  
reiese valori de zece ori mai mari, respectiv realizat  lei şi plăţi impozit  lei ceea ce nu  
este real.

Dovedesc  cele  menţionate  mai  sus  ataşând  alăturat  de  această  cerere 
adeverinţă de la SC ASTRA SA cu venitul  realizat  pe anul 2009 din contractarea de 
asigurări,  copii  după  confirmările  „ASTRA  SA”  a  operaţiunilor  efectuate  la  aceea 
vreme  şi  copii  după  cupoanele  de  la  mandatele  poştale  prin  care  am  primit  banii,  
comisionul din încasări din care s-a reţinut impozit.

De  fapt  în  anul  2009  am contractat  trei  asigurări  de  locuinţe  şi  două  RCA  cu  
suma totală încasată de  lei din care mie mi-a revenit 19,5% comision. "

II.  Decizia  de  impunere  nr.  a  fost  întocmită  de  către  organele  fiscale  ale  A.F.P 
Drăgăneşti-Olt  în  baza  art.  67,  art.  84  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  şi  a 
Declaraţiei privind veniturile realizate pe anul 2009 nr..

Cu prilejul verificării, organele fiscale au stabilit în sarcina contestatorului suma care 
face obiectul cauzei, respectiv  lei    reprezentând impozit pe venitul net aferent anului 2009.

III. Din  analiza  actelor  existente  la  dosarul  cauzei  şi  având  în  vedere  motivaţiile 
petentei în raport cu prevederile legale în vigoare în perioada verificată, se reţin următoarele:

Contribuabilul cu domiciliul în loc. i, CNP:, figurează înregistrat în evidenţa fiscală 
ca persoană fizică ce obţine venituri în baza unui contract de agent.

Din actele existente la dosarul cauzei se observă că dl. cu domiciliul în loc., judeţul 
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Olt este agent de asigurări în baza contractului încheiat cu SC ASTRA SA Sucursala Slatina.
Conform adeverinţei emise de către SC ASTRA SA Sucursala Slatina dl.  a realizat 

în anul 2009 venituri din asigurări în sumă totală de  lei, impozitul reţinut şi virat fiind în sumă 
de  lei aşa cum prevede art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare:

“(1) Plătitorii  următoarelor venituri  au obligaţia de a calcula, de a reţine şi  de a vira  
impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:
    c) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat 
comercial;

(2) Impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte după cum urmează:
    a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), aplicând o cotă de impunere de 10% la  
venitul brut;”

Cu toate că petentul a realizat venituri  în baza contractelor de agent de asigurări în 
sumă de  lei cu un impozit reţinut la sursă şi virat de  lei, organele fiscale ale Administraţiei 
Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt au stabilit prin Decizia de impunere nr. un impozit 
pe venitul net aferent anului 2009 de  lei,   considerâd că petentul a realizat venituri  în sumă 
totală de  lei.

Se  constată  că  organele  fiscale  ale  Administraţiei  Finanţelor  Publice  a  oraşului 
Drăgăneşti-Olt au stabilit în mod eronat sumele care fac obiectul contestaţiei deoarece nu au 
ţinut cont de veniturile efectiv realizate de petent pentru anul 2009.

În  aceste  condiţii,  Decizia  de  impunere  nr.  întocmită  de  către organele  fiscale  ale 
Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt va fi desfiinţată în condiţiile art. 216 
alin.(3)  din  OG  nr.  92/2003  privind  Codul  de procedură  fiscală, republicată,  urmând  a  fi 
întocmită o nouă decizie de impunere ţinând cont de considerentele prezentei decizii.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 211 alin. (5), art. 216 alin. (1) şi art. 216, 
alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată,

DECIDE:

Art.1  Desfiinţarea  Deciziei  de  impunere  nr.  întocmită  de  către  organele  fiscale  ale 
Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt  pentru suma de  lei  , reprezentând 
impozit pe venitul net aferent anului 2009 şi întocmirea unei noi decizii de impunere ţinând 
cont de considerentele prezentei decizii.

Art.  2 Prezenta se comunică  dlui.  cu domiciliul  în loc. i,  judeţul  Olt şi  Administraţiei 
Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt.

Decizia  poate  fi  atacată  la  Tribunalul  Judeţean  Olt  în  termen de 6  luni  de  la  data 
comunicării, potrivit procedurii legale.

DIRECTOR EXECUTIV,


