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          DECIZIA NR.2 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007  
 
 
   
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei  formulat� de CMI X.   
          CMI X contest� par�ial DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� 
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2005 nr… încheiat� la data de 01 septembrie 2006 de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului ..., cu privire la 
diferen�a de impozit anual de regularizat stabilit în plus în sum� de 
… lei. 
           
          Contesta�ia a fost depus�  în  termenul legal prev�zut de 
art.177 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul consider� c� 
impozitul stabilit în plus prin decizia de impunere contravine 
prevederilor art.56 din Codul fiscal, întrucât nu s-a �inut cont de 
deducerea personal� de 250 lei/lun�, astfel c� diferen�a de impozit 
annual de regularizat stabilit� în plus este mai mare cu … lei. 
          De asemenea, în conformitate cu prevederile art.40, art.41 �i 
art.46 alin.1 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
deducerea personal� de baz� se acord� �i pentru veniturile ob�inute 
din orice surs�, respectiv, �i pentru cele ob�inute din profesii libere. 
          Concluzionând, contestatorul solicit� admiterea ca întemeiat� 
a contesta�iei. 
 
     II. Prin DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2005 nr…. 
încheiat� la data de 01 septembrie 2006 de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice  a  municipiului ..., s-a stabilit o diferen�� de 
impozit anual de regularizat stabilit în plus în sum� de … lei. 
       
 
     III.  Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei �i 
actele normative în vigoare pe perioada verificat�, se re�in 
urm�toarele : 
 
       Contribuabilul X ob�ine venituri din profesii libere, exercitându-
�i activitatea prin Cabinet medical individual, cu sediul în … 
jude�ul Hunedoara.   
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       Cauza supus� solu�ion�rii este dac� se poate vorbi de o 
acordare a deducerilor personale de baz� contestatorului, în 
condi�iile în care acesta realizeaz� venituri din activit��i 
independente iar deducerea personal� de baz� se acord� 
numai persoanelor fizice care realizeaz� venituri din salarii. 
 
       In baza Declara�iei speciale privind veniturile realizate pe anul 
2005 depus� de c�tre contribuabil înregistrat� sub nr…/...2006, la 
data de …2006 s-a emis DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� pentru 
veniturile realizate din România de persoane fizice pe anul 2005 de 
c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului ..., prin care s-a 
stabilit un venit net în sum� de … lei, rezultând o diferen�� de 
impozit anual de regularizat stabilit� în plus în sum� de … lei. 
         
         Contribuabilul sus�ine faptul c�, la emiterea DECIZIEI DE 
IMPUNERE ANUAL� pentru veniturile realizate din România de 
persoane fizice pe anul 2005, nu au fost luate în calcul deducerile 
personale de baz� în sum� de 250 lei/lun�, fapt pentru care 
contest� par�ial decizia de impunere pentru suma de … lei.  
               
           In drept, Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.138 din 29 
decembrie 2004 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, text actualizat în baza actelor 
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, pân� la 26 noiembrie 2005, stipuleaz�: 
 
ART.41 “ Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 
    Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit 
prevederilor prezentului titlu, sunt urm�toarele: 
    a) venituri din activit��i independente, definite conform 
art.46; 
    b) venituri din salarii, definite conform art.55; 
   
……………………………………………………………………………..”.  
 
ART.46 “ Definirea veniturilor din activit��i independente 
    (1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile 
comerciale, veniturile din profesii libere �i veniturile din 
drepturi de proprietate intelectual�, realizate în mod individual 
�i/sau într-o form� de asociere, inclusiv din activit��i adiacente. 
    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte 
de comer� ale contribuabililor, din prest�ri de servicii, altele 
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decât cele prev�zute la alin. (3), precum �i din practicarea unei 
meserii. 
    (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile ob�inute 
din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor 
financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, 
consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor 
profesii reglementate, desf��urate în mod independent, în 
condi�iile legii.” 
 
ART.56 “Deducere personal� 
    (1) Persoanele fizice prev�zute la art.40 alin. (1) lit. a) �i alin. 
(2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a 
unei sume sub form� de deducere personal�, acordat� pentru 
fiecare lun� a perioadei impozabile numai pentru veniturile din 
salarii la locul unde se afl� func�ia de baz�. 
    (2) Deducerea personal� se acord� pentru persoanele fizice 
care au un venit lunar brut de pân� la 10.000.000 lei inclusiv, 
astfel: 
    - pentru contribuabilii care nu au persoane în între�inere - 
2.500.000 lei; 
…………………………………………………………………………….” 
 
  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.” 
 
          Astfel, în condi�iile în care contribuabilul ob�ine venituri din 
exercitarea profesiilor medicale �i prin prisma prevederilor legale 
invocate, organele de inspec�ie fiscal� au procedat în mod corect la 
stabilirea sumei de … lei reprezentând diferen�a de impozit anual de 
regularizat stabilit în plus. 
 
         Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.186 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
                                                DECIDE: 

 
               Respingerea contesta�iei formulat� de  CMI X, cu privire la 
diferen�a de impozit anual de regularizat stabilit în plus în sum� de 
… lei.                     


