
DECIZIA NR. 02/ 2006
 privind solutionarea contestatiei formulate de 

d-nul X din Tg-Jiu, inregistrata la
A.F.P. Tg-Jiu sub nr. .../19.12.2005 

Biroul solutionare   contestatii   din  cadrul  D.G.F.P.  Gorj  a  fost  sesizat
 de   Administratia   Finantelor  Publice  Tg-Jiu  prin   adresa  nr. .../04.01.2006,
inregistrata la D.G.F.P. Gorj sub nr. ...04.01.2006,  asupra contestatiei formulate
  de   d-nul X din Tg-Jiu,  judetul Gorj.    

Obiectul  contestatiei il constituie masurile  dispuse  de organele fiscale
din  cadrul  Administratiei  Finantelor  Publice  Tg-Jiu, prin  Decizia de
impunere anuala nr. ... din 30.09.2005,  prin care  a  fost stabilita o diferenta de
impozit anuala de regularizat in plus in suma de ... lei RON, aferent veniturilor
obtinute in anul fiscal 2004.

Contestatia a fost formulata in termenul prevazut de art. 176, alin (1) din
OG nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala.

Cauza supusa solutionarii se incadreaza in prevederile art.174 din OG
nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala.

Vazand  ca  in  speta sunt indeplinite prevederile art.174 si art. 176 din
OG nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala D.G.F.P. Gorj
este investita sa se pronunte in solutionarea pe fond a contestatiei formulate de
d-nul ... din Tg-Jiu.

I. Prin  contestatia  formulata, d-nul X nu este  de acord cu   diferenta de
impozit pe venit aferent anului 2004, stabilita in plus in cuantum de ... lei RON,
calculata  de   catre   organele  fiscale   ale  A.F.P. Tg-Jiu prin Decizia de
impunere anuala  nr. ... din 30.09.2005.

II. Prin   Decizia  de  impunere  anuala   nr. ... din 30.09.2005, organele  
fiscale  ale  A.F.P. Tg-Jiu, au  stabilit  in  sarcina d-nului X o diferenta de
impozit anuala de regularizat in plus, in suma de ... lei RON pe anul 2004,
potrivit prevederilor art. 90 din Legea 571/2003, privind Codul fiscal  si in baza
Declaratiei de venit global pe anul 2004, depusa de petent si inregistrata la
A.F.P. Tg-Jiu sub nr. .... din 16.05.2005. 
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III. Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, avand in vedere
constatarile organelor fiscale, motivatiile contestatorului si actele normative in
vigoare, se  retin  urmatoarele :

Cauza  supusa solutionarii este daca d-nul ... datoreaza impozit pe venit in
suma de ... lei RON, pentru anul 2004, asa cum rezulta din Decizia  de  
impunere  anuala   nr. ... din 30.09.2005, emisa de organele  fiscale  ale  A.F.P.
Tg-Jiu, in conditiile in care contestatorul a obtinut in anul 2004 atat venituri din
salarii cat si venituri din alte surse.

In  fapt,  in  anul  2004, d-nul X a  realizat  urmatoarele venituri:
� din salarii de la SC Y SA (F1), in suma de ... lei RON, pentru care a fost

retinut un impozit in suma de ... lei RON; 
� din salarii de la Asociatia de proprietari  (F2), in suma de ... lei RON,

pentru care a fost retinut un impozit in suma de ... lei RON;
� venituri de la terti cu regim de retinere la sursa, in suma de ... lei RON,

pentru care a fost retinut un impozit in suma de ... lei RON.
 
In  conformitate  cu  prevederile  art. 43 din  Legea  nr. 571//200 privind

Codul fiscal, care precizeaza:

“(1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2004, pentru calculul
platilor anticipate, este prevazut in urmatorul tabel:

41.424.000+40% pentru ceea ce depaseste
suma de 156.000.000 lei ROL

peste 156.000.000
(...)

Impozit anual (lei) ROLVenitul anual impozabil (lei) ROL

    (2) Deducerea personala de baza, incepand cu luna ianuarie 2004, este
fixata la suma de 2.000.000 lei  ROL pe luna.
    (3) Deducerea personala suplimentara pentru sotia/sotul, copiii sau alti
membri de familie, aflati in intretinere este de 0,5 inmultit cu deducerea
personala de baza.”       

In  aceste  conditii,  intrucit  contribuabilul a realizat venituri din salarii,
in suma de ... lei ROL, respectiv ... lei RON, conform Declaratiei de venit global
pentru anul 2004, depusa de petent la A.F.P. Tg-Jiu si inregistrata sub nr.
.../16.05.2005, scazand din aceasta suma diferente din regularizare in suma de ...
lei ROL, respectiv .. lei RON precum si deducerile personale cuvenite in suma
de ... lei ROL, respectiv ... lei RON, rezulta venitul global impozabil in suma de
... lei ROL, respectiv ... lei RON. Venitului global impozabil in suma de ... lei
ROL i-a fost aplicat baremul de impunere corespunzator, respectiv peste
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156.000.000 lei, 41.424.000+40% pentru ceea ce depaseste suma de
156.000.000 lei ROL,  rezultand impozit pe venitul anual global datorat in suma
de ... lei RON. 

Diferenta de impozit anual de regularizat a fost calculata prin scaderea
din impozitul anual datorat in suma de ... lei RON a platilor anticipate
(reprezentand impozitul total retinut in cursul anului fiscal 2004)  in suma de ...
lei (RON), reiesind o diferenta de achitat in suma de  ... lei RON.
  
       Astfel  se  constata  ca  in  mod  corect  organele  fiscale  ale  AFP Tg-Jiu au
stabilit  prin Decizia  de  impunere  anuala   nr. ... din 30.09.2005 o diferenta de
impozit pe venit, de plata, in suma de ... lei RON.                         
            Fata  de  cele  precizate  anterior  in  conformitate  cu  prevederile
art.185 si art.199 din OG nr. 92/2004 republicata privind  Codul de procedura
fiscala, D.G.F.P. Gorj prin directorul executiv

 DECIDE:

1. Respingerea in totalitate a contestatiei formulate de d-nul X din Tg-Jiu,
ca neintemeiata
          

2. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj - Sectia Comerciala
si Contecios Administrativ, conform prevederilor legale in vigoare.

   DIRECTOR EXECUTIV,
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