
 1 

           Decizia nr.37 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005 
  
 
               
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de domnul  X. 
          Domnul X contest� IN�TIIN�AREA DE PLAT� încheiat� de 
c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului Petro�ani, prin 
care s-a re�inut în sarcina sa ca fiind datorat� o diferen�� de 
impozit anual de regularizat. 
 Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
  
     I. Prin contesta�ia formulat�, domnul  X contest� obliga�iile la 
bugetul de stat comunicate prin IN�TIIN�AREA DE PLAT�, 
sus�inând urm�toarele: 
• spa�iul pentru care s-a calculat venitul din cedarea bunurilor, a 

fost vândut la data de 09.06.2003; 
• pentru veniturile din str�in�tate, s-a re�inut impozitul la surs�. 
    
 II. Organele de control din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului Petro�ani, au consemnat urm�toarele:   
• imobilul care f�cea obiectul contractului de închiriere, a fost 

vândut, f�r� îns� a comunica acest lucru administra�iei; 
• pentru veniturile din str�in�tate, nu s-a prezentat nici un 

document justificativ de la pl�titorul de venituri din str�in�tate, 
a�a cum prevede legea. 

         
         III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile 
organelor de control, documentele existente la dosar, se re�in 
urm�toarele: 
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatorul poate 
beneficia de reducerea impozitului anual de regularizat, în 
condi�iile în care acesta nu a în�tiin�at administra�ia asupra 
modific�rilor intervenite iar contesta�ia nu este sus�inut� cu 
documente. 
          In fapt, potrivit Contractului de închiriere încheiat în anul 
2003, domnul  X proprietar al unui apartament, având destina�ia ca 
spa�iu comercial, închiriaz� societ��ii comerciale Y spa�iul comercial. 
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         Potrivit contractului, închirierea se face pe o perioad� de 3 ani. 
         Administra�ia finan�elor publice a municipiului Petro�ani emite 
în anul 2003 DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU 
TITLU DE IMPOZIT privind venitul din cedarea folosin�ei bunurilor pe 
anul 2003, unde se men�ioneaz�: 

“ Data începerii realiz�rii venitului    01.02.2003 
Data încet�rii realiz�rii venitului    01.02.2006 ” 

         In cursul anului 2003, domnul  X vinde societ��ii comerciale Z 
imobilul mai sus amintit. 
         In anul 2004 contestatorul completeaz� �i depune la 
administra�ie DECLARA�IA SPECIAL� PRIVIND VENITURILE DIN 
CEDAREA FOLOSIN�EI BUNURILOR – Anul 2003. 
         Atât în cursul anului 2003 cât �i cu ocazia depunerii în anul 
2004 la Administra�ia finan�elor publice a municipiului Petro�ani a 
formulalului DECLARA�IEI SPECIALE PRIVIND VENITURILE DIN 
CEDAREA FOLOSIN�EI BUNURILOR – Anul 2003, contestatorul nu a 
oferit organului fiscal competent informa�ii referitoare la data încet�rii 
realiz�rii de venituri din cedarea folosin�ei bunurilor. 
         Ca urmare, în lipsa acestor informa�ii �i întrucât la dosarul 
fiscal exist� contractul de închiriere pe o perioad� de 3 ani a 
imobilului, începând cu anul 2003, organul fiscal a procedat corect 
la emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU 
TITLU DE IMPOZIT privind venitul din cedarea folosin�ei bunurilor pe 
anul 2004.  
         Referitor la veniturile din str�in�tate, contestatorul depune 
la Administra�ia finan�elor publice a municipiului Petro�ani în anul 
2004 DECLARA�IA DE VENIT GLOBAL - Anul 2003, unde la litera E. 
VENIT DIN STR�IN�TATE,contestatorul înscrie ca venit suma ob�inut�. 
         De asemenea, contestatorul depune la Administra�ia finan�elor 
publice a municipiului Petro�ani �i DECLARA�IA SPECIAL� PRIVIND 
VENITURILE DIN STR�IN�TATE - Anul 2003. 
          Rubrica IMPOZIT PL�TIT ÎN STR�IN�TATE, nu cuprinde nici o 
men�iune referitoare la existen�a unui impozit pl�tit.  
        In drept, articolul 49 din Ordonan�a Guvernului nr.7/2001 
privind impozitul pe venit, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
stipuleaz�: 
     “(1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 2 alin. (1) lit. a), care 
pentru acela�i venit �i în decursul aceleia�i perioade 
impozabile sunt supu�i impozitului pe venit atât pe teritoriul 
României, cât �i în str�in�tate, au dreptul la deducerea din 
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impozitul pe venit datorat în România a impozitului pl�tit în 
str�in�tate, în limitele prev�zute în prezenta ordonan��, denumit 
în continuare credit fiscal extern. 
    (2) Creditul fiscal extern se acord� dac� sunt îndeplinite, 
cumulativ, urm�toarele condi�ii: 
    a) impozitul aferent venitului realizat în str�in�tate a fost 
pl�tit direct sau prin re�inere la surs�, lucru dovedit cu 
documente care atest� plata; 
 b) impozitul datorat �i pl�tit în str�in�tate este de aceea�i 
natur� cu impozitul pe venit datorat în România.” 
        De asemenea, Hot�rârea Guvernului nr.54/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, prevede:  
       “ 1. Persoanele fizice române cu domiciliul în România sunt 
supuse impozit�rii în România pentru veniturile din România �i 
din str�in�tate. Fac excep�ie veniturile din salarii �i asimilate 
salariilor realizate din str�in�tate ca urmare a activit��ii 
desf��urate în str�in�tate, conform prevederilor art.76 din 
ordonan��. În situa�ia în care pentru venitul din str�in�tate 
statul respectiv �i-a exercitat dreptul de impunere, aceste 
persoane au dreptul s� deduc� din impozitul pe venit datorat în 
România impozitul pe venit pl�tit în str�in�tate pentru acel 
venit, în condi�iile prev�zute de ordonan��. 
    2. Creditul fiscal extern se acord� dac�: 
    a) impozitul pl�tit în str�in�tate pentru venitul ob�inut în 
str�in�tate a fost efectiv pl�tit în mod direct de persoana fizic� 
sau de reprezentantul s�u legal ori prin re�inere la surs� de 
c�tre pl�titorul venitului. Plata impozitului în str�in�tate se 
dovede�te printr-un document justificativ. Autoritatea fiscal� 
român� accept� ca document atestând plata impozitului în 
str�in�tate urm�toarele: 
    - documentul eliberat de autoritatea fiscal� a statului str�in 
respectiv; 
    - documentul eliberat de angajator, în cazul veniturilor din 
salarii, sau de alt pl�titor de venit, pentru alte categorii de 
venituri; 
    b) venitul pentru care se acord� credit fiscal face parte din 
una dintre categoriile de venituri prev�zute la art.4 din 
ordonan��. 
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    3. Veniturile realizate din str�in�tate de persoanele fizice 
române cu domiciliul în România, cu excep�ia celor prev�zute 
la art.76 din ordonan��, se declar� în România, în conformitate 
cu procedura de declarare prev�zut� la art.62 din ordonan��. 
         Creditul fiscal extern nu va fi acordat în lipsa anex�rii la 
declara�ia de venit global a documentului care atest� plata în 
str�in�tate a impozitului care se solicit� s� fie recunoscut. 
       Dac� documentul care atest� plata nu se depune o dat� cu 
declara�ia de venit global la termenul stabilit prin ordonan��, la 
momentul prezent�rii acestui document organele fiscale 
române vor declan�a procedura de regularizare a impozitului 
pe venitul anual, r�mas de achitat în România.” 
         Cu adresa emis� în anul 2004, Administra�ia finan�elor publice 
a municipiului Petro�ani solicit� prezentarea domnului  X în 
vederea clarific�rii situa�iei privind veniturile din str�in�tate.  
         Atât la solicitarea Administra�iei, cât �i la dosarul contesta�iei, 
contestatorul nu a prezentat nici un document care s� ateste plata 
impozitului în str�in�tate. 
        Ca urmare, în lipsa acestui document, organul fiscal a procedat 
corect la emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE ANUAL� pentru persoanele 
fizice române cu domiciliul în România pe anul 2003.  
  
                 Pe cale de consecin��, în temeiul prevederilor art.185 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                                    DECIDE       
  
 Respingerea contesta�iei formulat� de domnul  X. 
  
  


