
                                                  DECIZIA NR.                                                       
                        privind solu�ionarea  contesta�iei depus� de  X                           
                              înregistrat� la D.G.F.P.Tulcea sub nr....  
                                                                                                                                                       
                Direc�ia General�  a  Finan�elor  Publice  Tulcea , investit�  cu
solu�ionarea contesta�iilor conform titlului IX, cap. 2, art. 178 din OG 92/2003
R  privind Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de Administra�ia
Finan�elor Publice Tulcea, prin adresa nr... înregistrat� la D.G.F.P. Tulcea sub
nr... cu privire la contesta�ia formulat� de X , împotriva diferen�ei de impozit
anual în sum� de ... lei stabilit� în plus prin Decizia de impunere anual� pentru
persoane fizice române cu domiciliul în România pentru anul 2004 nr...               
       
                Contesta�ia a fost depus� în termen legal �i este semnat� de domnulX.
                   Din cele men�ionate  mai sus rezult� c� au fost îndeplinite condi�iile
de procedur� prev�zute la art. 175, art. 176, art. 178 �i art.183 din O.G. nr. 92/
2003 R.
                  Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� Administra�ia
Finan�elor Publice Tulcea a r�spuns la aceast� contesta�ie prin adresa
nr...Nemul�umit fiind de modul de solu�ionare al contesta�iei petentul a sesizat
organul fiscal teritorial cu adresa nr... în care reia motiva�iile cuprinse în
contesta�ia anterioar�, solicit� explicitarea sumelor �i acuz� organele fiscale c�
se tem o eventual� solu�ie defavorabil� la instan�a de contencios fiscal deoarece
refuz� s�-i solu�ioneze contesta�ia printr-o decizie a�a cum se prevede în Codul
de procedur� fiscal�.
                   Facem precizarea c� prin prezenta decizie r�spundem �i adresei
domnului X înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice Tulcea sub nr...
transmis� Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Tulcea ca anex� la contesta�ia
formulat� de petent împotriva Deciziei de impunere anual� pentru persoane
fizice române cu domiciliul în România pentru anul 2004 nr...  
                I. Petentul, domnul X , solicit� un calcul detaliat cu indicarea surselor
de provenien�� din care a rezultat de plat� suma de ... lei, precum �i stabilirea
culpei pentru nere�inerea corect� pe statul de plat� a sumei respective, întrucât,
spune dânsul: “impozitul pe salarii se re�ine de c�tre angajator prin stopaj la
surs�, virarea acestuia fiind în sarcina acestuia, în temeiul art.58 �i 60 din Codul
Fiscal.”                   
             II. Prin Decizia de impunere anual� pentru persoane fizice române cu
domiciliul în România pentru anul 2004 nr... organele Administra�iei Finan�elor
Publice Tulcea au stabilit o diferen�� de impozit anual în plus de ... lei în sarcina
domnului X astfel:
                - venit net din salarii recalculat...........................................lei
                - diferen�� din regularizare (cheltuieli profesionale)..........lei
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                - veni anual global.............................................................. lei 
                - deduceri personale cuvenite............................................. lei
                - venit anual global impozabil............................................ lei
                - impozit pe venit anual global datorat............................... lei
                - obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate...................... lei
                - diferen�� de impozit stabilit� în plus............................... lei                  
              III   Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei , având în
vedere motiva�iile petentului �i prevederile legale în vigoare se re�in
urmatoarele:    
                Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� Administra�ia Finan�elor Publice Tulcea a stabilit în
conformitate cu prevederile legale diferen�a de impozit anual în sum� de ...
lei în sarcina domnului X
               În fapt, prin Decizia de impunere anual� pentru persoane fizice
române cu domiciliul în România pentru anul 2004 nr... organele Administra�iei
Finan�elor Publice Tulcea au stabilit o diferen�� de impozit anual în plus de ...
lei în sarcina domnului X.   Petentul solicit� un calcul detaliat din care a rezultat
de plat� suma de ... lei, precum �i stabilirea culpei pentru nere�inerea corect� pe
statul de plat� a sumei respective.
             În drept , cauza î�i g�se�te reglementarea  în prevederile Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal , Ordinul ministrului finan�elor nr.1848/2003
�i Ordinul ministrului finan�elor nr.85/2005.
                     Modul de determinare lunar� a impozitului pe venitul din salarii
este prev�zut la art.58 din Legea nr.571/2003:
                     “Art.58
                     Determinarea lunar� a impozitului pe venitul din salarii
                     (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz� un impozit lunar
reprezentând pl��i anticipate, care se calculeaz� �i se re�ine la surs� de c�tre
pl�titorii de venituri.
                    (2) Impozitul lunar prev�zut la alin.(1) se determin� astfel:
             a) la locul unde se afl� func�ia de baz�, prin aplicarea baremului lunar
prev�zut la art.43 alin.(1), respectiv alin.(3), asupra bazei de calcul determinate
ca diferen�� între venitul net din salarii,  aferent unei luni, calcuat prin
deducerea din venitul brut a contribu�iilor obligatorii �i a cheltuielilor
profesionale, �i deducerile personale acordate pentru luna respectiv�;
              b) pentru veniturile ob�inute în celelalte cazuri, prin aplicarea
baremului lunar prev�zut la art.43 asupra bazei de calcul determinate ca
diferen�� între venitul brut �i contribu�iile obligatorii pe fiecare loc de realizare a
acestora.”
                    Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile
din salarii este prev�zut la art.1 din Ordinul ministrului finan�elor publice
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nr.1848 din 22.12.2003 publicat în Monitorul oficial al României nr.4
din6.01.2004.Art.1 alin.(2) din acest ordin men�ioneaz� :
                    “Începând cu data de 1 ianuarie 2004, la stabilirea bazei de calcul a
impozitului pentru veniturile din salarii �i pensii, se au în vedere urm�toarele
sume fixe prev�zute la art.45 alin.(2), respectiv la art.73 din Legea nr.571/2003,
astfel:
                   a)deducerea personal� de baz� este de 2.000.000 lei lunar...”
                                                                            (200 RON)
                   Stabilirea venitului net anual din salarii se face potrivit prevederilor
art.57 din Legea nr.571/2003:
                    “Venitul net anual din salarii al unui contribuabil se stabile�te prin
deducerea din venitul salarial brut a urm�toarelor cheltuieli:
                    a) contribu�iile obligatorii datorate de contribuabil, dup� caz;
                    b) o cot� de 15% din deducerea personal� de baz� aferent� fiec�rei
luni, acordat� o dat� cu deducerea personal� de baz�, cu titlu de cheltuieli
profesionale, la locul de munc� unde se afl� func�ia de baz�.” 
                    Baremul anual de impunere �i a deducerii personale de baz� pentru
calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal
2004 este prev�zut în Ordinul ministrului finan�elor publice nr.85 din
28.01.2005 publicat în Monitorul oficial al României nr.113 din 3.02.2005.Art.1
alin.(2) �i (3) din acest ordin men�ioneaz� :
                    “(2) Deducerea personal� de baz� stabilit� potrivit prevederilor
art.46 alin(1) �i (4) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, în vigoare pentru anul 2004, pentru calcularea bazei de calcul a
impozitului pe venitul anual global realizat în anul fiscal 2004, este de
2.100.000 lei pe lun�.       (210 RON)
                      (3) Totodat�, la stabilirea venitului net anual din salarii, cheltuiala
profesional� se corecteaz� în func�ie de valoarea deducerii personale de baz�.”
                        În continuare explic�m sumele cuprinse în Decizia de impunere
anual� pentru persoane fizice române cu domiciliul în România pentru anul
2004 nr... �i în adresa AFP Tulcea nr...Men�ion�m c� sumele sunt exprimate în
RON.
                 1)   FF1 BPR-Cooperativa Credit Bucure�ti
                       venit net   - ... lei;
                 2)   FF1 SC FEROM SA
                       venit net   - ... lei;
                 3)   FF2 BPR-Cooperativa Credit Bucure�ti
                       venit net   - ... lei;
                 4)  FF2 PRIM�RIA PARDINA
                       venit net   - ... lei;
                 TOTAL VENIT NET 2004........................................ lei
                Deduceri personale cfm. OMF85/2005...................... lei
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                Cheltuieli profesionale cfm.OMF1848......................... lei
                Cheltuieli profesionale cuvenite cfm.OMF85/2005..... lei
                Cheltuieli profesionale de regularizat
                     ... lei-... lei           ..................................................... lei
         Venit anual impozabil = Total venit net - deduceri personale cfm
OMF2005 - cheltuieli profesionale de regularizat = ... lei - ... lei - ... lei = ... lei
                Întrucât venitul anual impozabil se încadreaz� între ... lei �i ... lei,
conform baremului  anual de impunere pentru calculul impozitului pe venitul
anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004 prev�zut în Ordinul
ministrului finan�elor publice nr.85 din 28.01.2005,calculul impozitului pe
venitul anual global este format dintr-o sum� fix� :544 lei la care se adaug� un
procent de 23% din venitul anual impozabil care dep��e�te 3020 lei, adic� :23%
* (... lei - ... lei) = ... lei.
                   Deci impozitul anual datorat = ... lei + ... lei = ... lei                            
                 Impozitul calculat �i re�inut de angajatori în cursul anului 2004 este
de ... lei = ... lei + ... lei + ... lei + ... lei :
                  1)   FF1 BPR-Cooperativa Credit Bucure�ti
                       impozit calculat �i re�inut   -... lei
                 2)   FF1 SC FEROM SA
                       impozit calculat �i re�inut   -... lei
                 3)   FF2 BPR-Cooperativa Credit Bucure�ti
                      impozit calculat �i re�inut   -... lei
                  4)  FF2 PRIM�RIA PARDINA
                       impozit calculat �i re�inut   -... lei
                  Diferen�a dintre impozitul anual datorat de petent �i impozitul
calculat �i re�inut  de c�tre angajatori este de ... lei = ... lei - ... lei.
                     Rezult� deci c� Administra�ia Finan�elor Publice Tulcea a stabilit
în conformitate cu prevederile legale în vigoare diferen�a de impozit anual de ...
lei �i urmeaz� a se respinge contesta�ia ca fiind neîntemeiat�.
                    Cu privire la solu�ionarea contesta�iilor anterioare prin adres� �i nu
prin decizie men�ion�m:
                   - Competen�a în solu�ionarea contesta�iilor îndreptate împotriva altor
acte administrative apar�ine organelor fiscale emitente potrivit art.178 alin.(2)
din O.G. nr.92/2003 R.Astfel contesta�ia din 05.04.2005 este formulat� de
petent împotriva notei de constatare nr...
                 - Prin prezenta decizie s-a solu�ionat contesta�ia formulat� de domnul
X împotriva Deciziei de impunere anual� nr... �i s-a r�spuns la adresa dânsului
nr...
                   Referitor la considera�ia petentului c� diferen�a de plat� se datoreaz�
omisiunii angajatorului de a vira impozitul pe salarii în cuantumul necesar
specific�m c� impozitul pe salarii lunar se calculeaz� �i se re�ine la surs� de
c�tre pl�titorii de venituri a�a cum afirm� �i petentul dar se datoreaz� de c�tre
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beneficiarii veniturilor din salarii conform prevederilor art.58 alin.(1) din Legea
nr.571/2003. Ceea ce înseamn� c� în cazul în care angajatorii i-au re�inut un
impozit mai mic în cursul anului, a fost prejudiciat bugetul general consolidat
nicidecum petentul care a beneficiat de aceast� sum� f�r� dobând�. 
             Pentru considerentele ar�tate mai sus , în baza art.185 din O.G.
nr.92/2003 R privind Codul de procedur� fiscal� , se :          

                                                     DECIDE  

                     Art. 1 Respingerea ca fiind neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de
domnul X împotriva impozitului pe venitul anual în sum� de ... lei stabilit prin
Decizia de impunere anual� nr...             
     Art. 2 - Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 15 zile de la
comunicare, la Tribunalul Tulcea-sec�ia contencios administrativ.
              
                                                                         DIRECTOR GENERAL                 
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