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DECIZIA nr.29 /07.03.2006
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

Dl. IONESCU ION din Constan�a,
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice
Constan�a prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/…….02.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de domnul
IONESCU ION, persoan� fizic� cu domiciliul în localitatea
Constan�a, str……………, nr……, bl……, ap…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Decizia de impunere
anual� aferent� anului 2004 emis� de organul fiscal sub
nr……………/…….12.2005.

Suma contestat� este în cuantum de ………… lei �i reprezint�
impozit pe venit de plat�.

Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, organul de
solu�ionare re�ine c�, ac�iunea persoanei fizice în cauz� a fost
introdus� cu respectarea prevederile art.176 lit.e) din O.G.
nr.92/23.12.2003 republicat� în M.O. nr.863/26.09.2005 privind
Codul de procedur� fiscal�.

Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în
termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act normativ. Astfel,
Decizia a fost primit� de c�tre petent� în data de 29.12.2005, iar
contesta�ia a fost înregistrat� la Administra�ia Finan�elor
Publice Constan�a sub nr…………/…….01.2006.

În spe��, sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur�
prev�zute la art.179(1), lit.a) din O.G. nr.92/24.12.2003
republicat� în 2005 privind Codul de procedur� fiscal�.

I. Prin adresa înregistrat� la Administra�ia Finan�elor
Publice Constan�a sub nr……………/…….01.2006, dl. IONESCU ION din
Constan�a, a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de impunere
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pentru anul 2004, emis� de organul fiscal sub nr……………/…….12.2005,
decizie din care a rezultat o diferen�� de impozit pe venit de
plat� în sum� de ………… lei.

În sus�inerea contesta�iei sale, petenta invoc� faptul c� la
efectuarea regulariz�rii impozitului pe venit angajatorul a
completat eronat cuantumul cheltuielilor profesionale  în sensul
c� în locul sumei reale de ………… lei s-a trecut suma de ……… lei.
 Petenta sus�ine c� la întocmirea FF1 angajatorul a calculat
eronat venitul net anual în sensul c� nu a acordat cota de 15% din
deducerea de baz�, reprezentând cheltuieli profesionale, prev�zute
la art.57 din Legea nr.571/2003.

II. Cu privire la cererea petentei, organele fiscale din
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Constan�a men�ioneaz� c�,
urmare contesta�iei nr…………/…….01.2006 s-a verificat dosarul fiscal
al petentei �i s-a constatat faptul c�, în data de 04.01.2006 s-a
emis o nou� decizie de impunere anual� aferent� anului 2004 sub
nr………………, din care rezult� o diferen�� în minus în cuantum de ………
lei, decizie ce a fost transmis� �i contribuabilului.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

În fapt, domnul IONESCU ION a depus Declara�ia de venit
global aferent� anului 2004 pentru a solicita direc�ionarea unui
procent de 1% din impozitul pe venit datorat pentru sponsorizarea
unei entit��i nonprofit.

În aceste condi�ii organul fiscal a emis decizia de impunere
anual� nr……………/…….08.2005 din care eronat a rezultat o diferen��
de plata de ………. lei, în condi�iile în care Fi�a Fiscal� 1 emis�
de angajator a fost regularizat�.

Prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/…….11.2005 domnul IONESCU ION contest� decizia de impunere
anual� nr……………/…….08.2005, motivând c� angajatorul a întocmit
eronat fi�a fiscal� 1, iar  în decizia de impunere anual�
cheltuielile profesionale nu au fost inscrise în rd.6.2 .

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a emite Decizia nr.135/10.11.2005 privind solu�ionarea
contesta�iei formulate de domnul Dobrescu Emil înregistrat� sub
nr…………/…….11.2005, prin care se desfiin�eaz� decizia de impunere
contestat�, organul fiscal având obliga�ia emiterii unei noi
decizii de impunere, cu respectarea preciz�rilor f�cute de organul
de solu�ionare.
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Urmare Deciziei nr.135/10.11.2005 privind solu�ionarea
contesta�iei formulate de domnul IONESCU ION, organul fiscal emite
Decizia de impunere anual� pe anul 2004, nr……………/…….11.2005, care
s-a dovedit a fi o copie a deciziei de impunere din data de
31.08.2005, drept pentru care domnul IONESCU ION depune o nou�
contesta�ie. Ulterior depunerii contesta�iei, prin adresa
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………/…….01.2006, dl.
IONESCU ION renun�� la contesta�ia formulat� �i înregistrat� la
Administa�ia Finan�elor Publice Constan�a sub nr……………/…….12.2005,
deoarece organul fiscal emite  decizia nr……………/…….12.2005. În
aceste condi�ii Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
D.G.F.P. Constan�a ia act de renun�area la contesta�ie �i  emite
Decizia nr.9/17.01.2006.

Deoarece �i din decizia nr……………/…….12.2005 rezult� o
diferen�� de plat� de 112 lei, domnul IONESCU ION depune o nou�
contesta�ie, contesta�ie ce face obiectul prezentei decizii.

Prin referatul nr…………/…….02.2006 întocmit de un inspector din
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Constan�a, organul fiscal
men�ioneaz� faptul c� în data de 04.01.2006 a fost emis� o nou�
decizie de impunere anual� aferent� anului 2004, din care rezult�
o diferen�� în minus, reprezentând impozit pe venit, în cuantum de
……… lei.

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii, se poate investi în solu�ionarea pe fond a
contesta�iei în condi�iile în care  actul atacat a fost anulat
prin emiterea de c�tre organul fiscal a unui nou act.

În drept, potrivit dispozi�iilor art.175 alin.(1) din O.G.
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  republicat�:

" Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor
acte administrativ fiscale se poate formula contesta�ie potrivit
legii (...)".

Cu privire la forma �i con�inutul contesta�iei, art.176 din
acela�i act normativ arat�:

"(1)Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz�;
(...).
 (2)Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i
m�surile stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlu de
crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia
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contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ".

În spe��, fa�� de dispozi�iile legale prezentate, se constat�
c�, urmare a emiterii deciziei nr……………/…….01.2006, existent� la
dosarul contesta�iei, a fost anulat� decizia nr……………/…….12.2005
care face obiectul contesta�iei de fa��.

Având în vedere c�, actul contestat a fost anulat, nemai
producând efecte juridice, contesta�ia formulata de d-nul IONESCU
ION, va fi respins� ca fiind r�mas� f�r� obiect.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei decizii
�i în temeiul prevederilor art.180 �i 186((1) din Ordonan�a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, se

DECIDE:

Respingerea ca r�mas� f�r� obiect a contesta�iei
formulate de IONESCU ION din Constan�a, formulat� împotriva
m�surilor dispuse prin Decizia de impunere anual�
nr……………/…….12.2005.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

                                       �EF SERVICIU
                                    SOLU�IONARE CONTESTA�II

                                             EMILIA CRÂNGU�

C.I./4EX.
07.03.2006


