Anexa nr.1

Procedura privind depunerea cererii de modificare a deciziei de impunere prin
care au fost stabilite sume de plată cu titlu de impozit pe venit sau contribuț ii de
asigurări sociale de sănătate, la solicitarea contribuabililor care, potrivit legii,
sunt exceptaț i de la plata acestor obligaț ii fiscale
1. Prezenta procedură se aplică în cazul persoanelor fizice, denumite, în continuare,
contribuabili, pentru care a fost emisă o decizie de impunere prin care au fost stabilite
sume de plată cu titlu de impozit pe venit sau contribuț ii de asigurări sociale de
sănătate ș i care, potrivit legislaț iei fiscale în vigoare, sunt exceptate de la plata
acestor obligaț ii fiscale.
2. Contribuabilul depune, la organul fiscal competent, o cerere însoț ită de
documentele care justifică încadrarea în una dintre categoriile de contribuabili care sunt
exceptate de la plata impozitului pe venit sau a contribuț iei de asigurări sociale de
sănătate, cum ar fi:
a) documente din care rezultă gradul de handicap, precum ș i perioada de încadrare în
gradul de handicap respectiv (certificatul de încadrare în grad de handicap, etc.), pentru
contribuabilii cu handicap grav sau accentuat care sunt exceptaț i de la plata
impozitului pe venit;
b) documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, eliberat
de casa de asigurări de sănătate potrivit prevederilor art.213 alin.(1) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
etc.
3. Cererea, însoţită de documentele justificative, se depune de contribuabil sau de
către împuternicitul acestuia, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent
sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire.
Documentele justificative se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrează
copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care,
documentele se transmit prin poştă, documentele justificative se prezintă în copie
legalizată.

.

4. Solicitarea de modificare a deciziei de impunere se soluţionează de compartimentul
cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice, din cadrul organului
fiscal competent, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
5. În situaţia în care, pe baza documentelor depuse de contribuabil, se constată că
persoana fizică se încadrează în situaț iile de exceptare de la plata obligaț iei fiscale
prevăzute de lege, organul fiscal modifică decizia de impunere emisă iniț ial.
6. Decizia de impunere modificată se comunică contribuabilului potrivit art.44 din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

