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DECIZIA NR. DGc 173/10.02.2012 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

d-l X 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. 

afi/… 
 

  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor 
Publice a Municipiului Ia�i - Serviciul Gestiune Registru Contribuabili �i 
Dosare Fiscale persoane fizice, cu adresa înregistrat� la institu�ia noastr� 
sub nr. dg/…/17.01.2012, cu privire la contesta�ia formulat� de d-l X, cu 
domiciliul în Ia�i, …., având cod numeric personal ….. 
  Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei de impunere 
anual� pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2010 nr. …. din 05.09.2011.  

Suma contestat� este în valoare total� de s lei �i reprezint� 
impozit pe venitul net anual impozabil ob�inut din profesii libere. 

Contesta�ia este semnat� de c�tre contestator, în persoana 
domnului X. 
  Contesta�ia este înso�it� de Referatul cu propuneri de 
solu�ionare nr… din data de 17.01.2012, semnat de conduc�torul organului 
care a încheiat actul atacat, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului Ia�i, în care se men�ioneaz� c� decizia contestat� a fost emis� 
cu respectarea prevederilor legale. 
  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 de zile 
prev�zut de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, având în vedere faptul c� actul administrativ fiscal a fost 
comunicat petentului, prin po�t�, în data de 16.12.2011, a�a cum rezult� din 
confirmarea de primire aflat� în copie la dosarul cauzei, iar contesta�ia a 
fost depus� în data de 10.01.2012, la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a Jude�ului Ia�i - Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i, unde a 
fost înregistrat� sub nr. afi/…. 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin.(1) �i art. 209 alin.(1) lit. a) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
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  I. D-l X contest� Decizia de impunere anual� pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2010 nr. … din 
05.09.2011 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i, 
motivând urm�toarele: 
  La emiterea acestei decizii nu s-a luat în considerare faptul c� 
este persoan� cu handicap accentuat, a�a cum rezult� din Certificatele nr. 
…/26.03.2009 �i nr. …/10.03.2010, pe care le anexeaz� în copie, �i nu i s-a 
aplicat scutirea pentru impozitul pe venit în cot� de 16%. 
  Contestatorul sus�ine c� datorit� interpret�rilor gre�ite a unor 
termeni �i expresii din Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap �i din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, apare un regim 
discriminatoriu de tratare a persoanelor cu handicap în func�ie de modul de 
organizare a muncii �i nu în func�ie de drepturile pe care le confer� legea 
persoanelor cu handicap, solicitând s� se aib� în vedere faptul c� este o 
persoan� cu un grad de handicap accentuat care presteaz� o munc� 
conform preg�tirii sale profesionale cu contract individual de munc� sau cu 
contract de prest�ri de servicii. 
  Astfel, consider� c� veniturile realizate din activitatea 
desf��urat� – cenzor, eviden�� contabil� – sunt venituri asimilate salariilor 
c�rora li se aplic� regulile de impunere proprii veniturilor din salarii �i, mai 
sus�ine acesta c�, dac� te organizezi ca independent �i practici aceea�i 
meserie ca �i salariat, în mod discriminatoriu, nu beneficiezi de acelea�i 
facilit��i fiscale.   
  Ca urmare, cere s� se reanalizeze modul de încadrare în 
dispozi�iile legale a veniturilor din activit��i independente în vederea scutirii 
de la plata impozitului de 16%, el fiind handicapat cu grad de handicap 
accentuat, �i anularea Deciziei de impunere anual� pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2010 nr. … din 
05.09.2011 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i. 
  II. Organul fiscal din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a Municipiului Ia�i, în temeiul art. 84 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i a Declara�iei 
privind veniturile realizate pe anul 2010 înregistrat� sub nr. .. din 17.06.2011 
depus� de d-l X, a emis Decizia de impunere anual� pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2010 nr. … din 
05.09.2011, prin care a stabilit ca obliga�ie fiscal� în sarcina petentului 
suma s lei reprezentând impozit pe venitul net anual impozabil ob�inut din 
profesii libere, respectiv din activitatea de contabilitate �i audit financiar. 
  III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i 
având în vedere constat�rile organului fiscal, motiva�iile 
contestatorului, precum �i reglement�rile legale în vigoare în perioada 
verificat�, se re�in urm�toarele: 
  Cauza supus� solu�ion�rii const� în a ne pronun�a dac� d-l 
X datoreaz� impozitul pe venit în sum� de 2.826 lei, stabilit de organul 
fiscal prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2010 nr. … din 05.09.2011, în 
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condi�iile în care acesta sus�ine c�, fiind persoan� cu handicap 
accentuat, beneficiaz� de scutire la plata impozitului pe venitul realizat 
din profesii libere. 
  În fapt, în data de 17.06.2011, d-l X  a depus la Administra�ia 
Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i Declara�ia privind veniturile realizate în 
anul 2010, înregistrat� sub nr. afi/…, potrivit c�reia a ob�inut din profesii 
libere, respectiv din activitatea de contabilitate �i audit financiar, desf��urat� 
individual, un venit net impozabil în sum� de s lei. 
  În baza acestei declara�ii �i în temeiul art. 84 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i a emis pe numele d-lui X 
Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2010 nr. … din 05.09.2011 prin care a stabilit în 
sarcina acestuia suma de 2.826 lei reprezentând impozit pe venitul net 
anual impozabil ob�inut din profesii libere. 
  D-l X contest� aceast� sum�, sus�inând faptul c� veniturile 
realizate din profesii libere, respectiv din activitatea de contabilitate �i audit 
financiar, desf��urat� de c�tre acesta individual, sunt venituri asimilate 
salariilor �i c� beneficiaz� de scutire la plata impozitului pe venit în baza 
prevederilor art.26 lit.a) din Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, probând statutul s�u de 
persoan� cu handicap accentuat cu Certificatele de încadrare în grad de 
handicap nr. …/26.03.2009, nr. …/10.03.2010 �i nr…. din 23.02.2011, 
eliberate de Consiliul Jude�ean Ia�i - Comisia de evaluare a persoanelor cu 
handicap pentru adul�i.  

În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 41 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care dispun: 

„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; 
[…] 

�i ale art.84 alin. (1) din acela�i act normativ, care dispun: 
„Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil �i 

termenul de plat� 
 (1) Impozitul anual datorat se stabile�te de organul fiscal 

competent pe baza declara�iei privind venitul realizat, prin aplicarea 
cotei de 16% asupra fiec�ruia din urm�toarele: 

    a) venitul net anual impozabil; 
    b) câ�tigul net anual impozabil din transferul titlurilor de 

valoare, altele decât p�r�ile sociale �i valorile mobiliare, în cazul 
societ��ilor închise; 

    c) câ�tigul net anual din opera�iuni de vânzare-cump�rare 
de valut� la termen, pe baz� de contract, �i orice alte opera�iuni de 
acest gen.” 
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            Se re�ine faptul c� d-l X  a depus la Administra�ia Finan�elor 
Publice a Municipiului Ia�i Declara�ia privind veniturile realizate în anul 
2010, înregistrat� sub nr. afi/… din 17.06.2011. Potrivit acestei declara�ii, 
petentul a ob�inut din profesii libere, respectiv din activitatea de contabilitate 
�i audit financiar, desf��urat� individual, un venit net impozabil în sum� de s 
lei. 

  Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i a stabilit 
obliga�ia de plat� a impozitului pe venit datorat pentru anul 2010 în sum� de 
s lei prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net impozabil declarat, în 
sum� de s lei. 

  Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 
motiva�ia contestatorului potrivit c�reia acest venit se încadreaz� în 
categoria veniturilor asimilate salariilor a�a cum se prevede la art.55 alin.(2) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i c� este scutit la plata impozitului pe venit în conformitate cu 
prevederile art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. Aceasta, deoarece la art. 55 alin. alin.(2) �i (4) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
dispune:  

„ (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se 
aplic� �i urm�toarelor tipuri de venituri, considerate asimilate 
salariilor: 

[…] 
f) sumele primite de reprezentan�ii în adunarea general� a 

ac�ionarilor, în consiliul de administra�ie, membrii directoratului �i ai 
consiliului de supraveghere, precum �i în comisia de cenzori; 

[…] 
k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori 

asimilate salariilor în vederea impunerii.” 
[…] 
(4) Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale 

�i nu sunt impozabile, în în�elesul impozitului pe venit:[...] 
k^1) veniturile din salarii realizate de c�tre persoanele fizice 

cu handicap grav sau accentuat.”. 
 Organul de solu�ionare competent re�ine faptul c� facilit��ile 

prev�zute de reglement�rile legale redate mai sus sunt aplicabile 
persoanelor cu handicap accentuat care realizeaz� venituri din salarii �i 
asimilate salariilor, ori aceste venituri în sum� de s lei nu sunt realizate ca 
persoan� încadrat� cu contract de munc�, ci din activit��i independente. 

De asemenea, a�a cum se dispune la art.41 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
redat mai sus, impozitarea veniturilor realizate din salarii �i a acelor 
realizate din activit��i independente sunt tratate distinct în lege, iar o astfel 
de facilitate nu este prev�zut� �i pentru veniturile din activit��i independente 
realizate de aceste persoane. 
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           Mai mult, prevederile art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind 
protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, dispun: 
  „ART. 26 - Facilit��i 
      Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaz� de 
urm�toarele facilit��i fiscale: 
      a) scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemniza�ii de 
natur� salarial� �i pensii; 
      […].”, 
re�inându-se astfel c�, potrivit acestor prevederi legale, persoanele cu 
handicap accentuat beneficiaz� doar de scutire de la plata impozitului pe 
veniturile din salarii, indemniza�ii de natur� salarial� �i pensii. Nici un articol 
al acestei legi nu prevede îns� scutire de la plata impozitului pe veniturile 
ob�inute din activit��i independente. 
  Ca urmare, având în vedere cele re�inute mai sus, precum �i 
faptul c� d-l X nu contest� modul de calcul al impozitului pe venit stabilit de 
organul fiscal din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i 
prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2010 nr. … din 05.09.2011, se va respinge 
contesta�ia, ca neîntemeiat�, pentru suma de s lei reprezentând impozitul 
pe net anual impozabil ob�inut din profesii libere. 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 210 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i, în baza Ordinului 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, Directorul executiv 
al Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i   
 

DECIDE : 
 

Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiat�,  a contesta�iei formulate 
de d-l X, pentru suma total� de s lei reprezentând impozit pe venitul net 
anual impozabil ob�inut din profesii libere stabilit prin Decizia de impunere 
anual� pe anul 2010 nr. … din 05.09.2011. 
  Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatorului �i Serviciului Gestiune Registru Contribuabili �i 
Dosare Fiscale persoane fizice din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 
Municipiului Ia�i, spre a fi dus� la îndeplinire. 
  În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a solu�ion�rii 
contesta�iei este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac. 
  Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula ac�iune 
în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Ia�i. 
 
 
 


