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DECIZIA nr.143/22.11.2005

Privind solu�ionarea contesta�iei formulate de
DL.IONESCU ION

     înregistrat� la DGFP Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a
a fost sesizat de c�tre ADMINISTRA�IA FINAN�ELOR PUBLICE
CONSTAN�A prin adresa nr…………/………………2005 înregistrat� la
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a sub
nr……………/………………2005, cu privire la contesta�ia depus� de
dl.IONESCU ION domiciliat în Constan�a, str……………… nr………, bloc
…………, sc……, Ap………, CNP………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint�  decizia de impunere
anual� nr………………………/………………2005, pentru modul de calcul al
impozitul pe venit  aferent anului 2004 prin neacordarea
deducerii personale suplimentare pentru so�ia aflat� în
între�inere în sum� de ……………… RON si a cheltuielilor
profesionale în sum� de …………… RON.

Contesta�ia a fost semnat� de contestator, conform
prevederilor art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscal�, republicat�.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii privind procedura de solu�ionare a contesta�iei,
prev�zute la art.176;177 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a are competen�a s�
analizeze  dosarul cauzei �i s� pronun�e solu�ia legal�.

   I Prin adresa înregistrat� la ADMINISTRA�IA FINAN�ELOR
PUBLICE sub nr………………/…………………2005 iar la  Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Constan�a sub nr………………/……………………2005,

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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dl.IONESCU ION formuleaz� contesta�ie , în temeiul art.175 din
O.G. nr.92/2003, republicat�, împotriva deciziei de impunere
anual� nr…………………/………………2005 emise de ADMINISTRA�IA FINAN�ELOR
PUBLICE CONSTAN�A.

Motivul contesta�iei îl reprezint� neacordarea deducerii
suplimentare pentru so�ia aflat� în între�inere �i nici a
deducerii privind cheltuielile profesionale, nerespectându-se
astfel prevederile art.45 alin.(3) Legea nr.571 privind Codul
Fiscal, respectiv prevederile art.57 lit.b).

În sus�inerea celor de mai sus dl. IONESCU ION precizeaz�
c� a anexat Declara�iei de venit global depuse la Administra�ia
Finan�elor Publice  documentele care demonstrau c� este
îndrept��it pentru deducerea suplimentar� �i anume:

- certificatul de cas�torie ,în copie legalizat�;
- declara�ia pe proprie r�spundere dat� de c�tre so�ie

privind veniturile realizate;
- cuponul de pensie.

Pentru motivele expuse contestatorul consider� c�
beneficiaz� de facilitatea fiscal� reprezentând deducerea
suplimentar� de baz� pentru persoanele aflate în între�inere si
cea privind cheltuielile profesionale �i în consecin�� solicit�
admiterea contesta�iei �i anularea deciziei de impunere
nr………………… emise în data de …………………2005.

II. Din con�inutul Deciziei de impunere anual� pentru
veniturile realizate de persoane fizice române cu domiciliul în
România pe anul 2004, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice
Constan�a, reiese c�, pentru contribuabilul IONESCU ION, a
rezultat o diferen�� de impozit de restituit în sum� de ……………
RON.

La stabilirea diferen�ei de impozit pe venit organul fiscal
a avut în vedere  deducerile personale cuvenite în cursul anului
2004, în conformitate cu prevederile art.45 alin.(2) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal �i a prevederilor punctului 18
din H.G. nr.44/2003  pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, înscriind la
rândul 10 ,, deduceri personale cuvenite”  suma total� de ……………
RON.

Astfel, din analiza  deciziei de impunere anual� pentru
veniturile realizate de persoanele fizice,  rezult� faptul  c�
la calcularea impozitului pe venitul anual global organul fiscal
nu a tinut cont de deducerea personal� suplimentar� pentru so�ia
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aflat� în între�inere si nici de cota de 15% din deducerea
personal� de baz� aferent� fiec�rei luni cu titlul de cheltuieli
profesionale.

Pe cale de consecin�� din decizia de impunere  anual�
contestat� a rezultat o diferen�� de impozit de restituit în
sum� de ………………… RON.

III. Având în vedere documentele existente la dosarul
cauzei, motiva�iile petentului în sus�inerea contesta�iei,
precum �i dispozi�iile legale aplicabile spe�ei, se re�in
urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii este legalitatea m�surii dispuse
de organul fiscal privind neacordarea deducerii personale
suplimentare pentru so�ia aflat� în între�inere si nici pe cea
de 15% din deducerea personal� de baz� cu titul de cheltuieli
profesionale, pentru dl.IONESCU ION, în condi�iile în care
contribuabilul a anexat declaratiei de venit global documentele
prev�zute Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal �i �inând cont
de faptul c� acesta a realizat venituri din salarii altele decât
cele de la func�ia de baz�.

În fapt, prin Decizia de impunere anual� emis� de
Administra�ia Finan�elor Publice Constan�a sub nr………………… pe
numele  domnului IONESCU ION urmare depunerii de c�tre
contribuabil a Declara�iei de venit global  a rezultat pentru
anul 2004 o diferen�� de impozit pe venit de restituit
contribuabilului în sum� de …………… RON.

În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozitiile art.86 din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, referitoare la
stabilirea venitului anual global potrivit c�rora:
 ,,(1) Venitul anual global impozabil se stabile�te prin
deducerea din venitul anual global a urm�toarelor:

a) pierderi fiscale reportate;
b) deduceri personale determinate conform art.45;
[…]”.

De asemenea, referitor la deducerile personale prevederile
art.45 din Lg.nr.571/2003 precizeaz� urm�toarele:

,,(1) Personele fizice prev�zute la art.40 alin.(1) lit.a) �i
alin.(2) au dreptul la deducere din venitul anual global a unor
sume sub form� de deducere personal� de baz� �i deduceri
personale suplimentare, acordate pentru fiecare lun� a perioadei
impozabile.
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  (2) [….]
  (3) Deducerea personal� suplimentar� pentru
so�ia/so�ul, copiii sau  al�i membri de familie afla�i în
între�inere este de 0,5 înmul�it cu deducerea personal� de baz�
“.

Punctul 27 din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Lg.571/2003 privind Codul Fiscal
precizeaz� c�:
,,contribuabilul beneficiaz� de deducerea personal� suplimentar�
pentru persoanele aflate în între�inere potrivit prevederilor
art.45 alin. (3) din Codul Fiscal, dac� persoana fizic�
între�inut� nu are venituri sau veniturile acesteia sunt sub
plafonul rezultat din aplicarea coeficientului aferent de
deducere personal� suplimentar� la deducerea personal� de baz�”.

Fa�� de prevederile legale prezentate, se re�ine c�,
potrivit dispozi�iilor art.45 alin. (3) �i a punctului 27 din
H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Lg.571/2003 privind Codul Fiscal, contribuabilii persoane
fizice, beneficiaz� de deducerea personal� suplimentar� din
venitul anual impozabil pentru so�ia aflat� în între�inere dac�
venitul acesteia este sub plafonul rezultat din aplicarea
coeficientului de 0,5 la deducerea personal� de baz�.

În spe��, respectând dispozi�iile articolelor mai sus
men�ionate  contribuabilul IONESCU ION a depus la Administra�ia
Finan�elor Publice declara�ia de venit global, sub
nr………………/…………………2005, anexând acesteia urm�toarele documente:

- certificat de c�s�torie în copie legalizat�;
- cupon pensie;
- declara�ia pe proprie r�spundere a so�iei din care

rezult� c� nu are alte venituri.

Organul fiscal teritorial a emis decizia de impunere anual�
pentru veniturile realizate de dl.IONESCU ION f�r� a �ine seama
îns�, de deducerea personal� suplimentar� cuvenit�
contribuabilului, având în vedere faptul c� venitul lunar al
so�iei era de …………… RON iar conform declara�iei pe proprie
r�spundere aceasta nu mai avea alte venituri.

Fa�� de cele  prezentate persoana fizic� IONESCU ION
beneficiaz� de deducerea personal� suplimentar� pentru so�ia
aflat� în între�inerea sa, motiv pentru care organul de
solu�ionare va desfiin�a Decizia de impunere anual� pentru
veniturile realizate de persoanele fizice române
nr……………/…………………2005 pentru refacerea calculelor prin acordarea
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deducerii personale suplimentare în sum� de …………… RON conform
celor ar�tate în prezenta decizie.

 Referitor la cheltuielile profesionale de 15% din
deducerea personal� de baz� solicitate de contribuabil,
prevederile art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
men�ioneaz� c�:

,, Venitul net anual din salarii al unui contribuabil se
stabile�te prin deducerea din venitul salarial brut a
urm�toarelor cheltuieli :

a) […];
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�”.

În ceea ce prive�te afirma�ia contestatorului cu privire la
faptul c� nu s-a �inut cont la  emiterea Deciziei de impunere
anual�, de deducerea personal� suplimentar� cu titlu de
cheltuielile profesionale, facem precizarea  c�, în spe�� sunt
aplicabile prevederile art.57 din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal, �i anume faptul c� deducerea se acord� o dat� cu
deducerea personal� de baz�, la locul de munc� unde se afl�
func�ia de baz�.

Astfel, se constat� c�, la emiterea Deciziei de impunere
anual� pentru anul 2004 organul fiscal a procedat întocmai
prevederilor legale mai sus men�ionate.

Pe cale de consecin�� urmeaz� a se respinge contesta�ia
formulat� de dl.IONESCU ION pentru acest cap�t de cerere.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor
art.180 alin.1 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat� se

D E C I D E:

1.Desfiin�area Deciziei de impunere anual� pentru
veniturile realizate de persoanele fizice române, emise de A.F.P
CONSTAN�A sub nr…………………/………………………2005, pentru contribuabilul
IONESCU ION, în vederea refacerii calculelor prin acordarea
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deducerii personale suplimentare în sum� de …………… RON, conform
celor ar�tate în prezenta decizie.

2. Respingerea contesta�iei pentru suma de …………… RON
reprezentând cota de 15% din deducerea personal� aferent�
fiec�rei luni, acordat�  o dat� cu deducerea personal� de baz�,
cu titlu de cheltuieli profesionale.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalului Constan�a, în
coformitate cu prevederile art.188 alin.2 din Codul de procedur�
fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003, republicat� �i ale art.11
alin.(1)din Lg.nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ,
în termen de 6 luni de la data primirii, la instan�a de
contencios administrativ competent� din cadrul Tribunalului
Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

  

                                 �EF SERVICIU
                            SOLU�IONARE CONTESTA�II,
                               EMILIA CRÂNGU�

R.D./4 ex.


