
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDE łULUI PRAHOVA 
Biroul Solu Ńionare Contesta Ńii

                             
                                                                                                                     
                                                DECIZIA  nr. 364 din 12 aprilie 2012
                                          

                                                                                                          
Cu adresa nr. ....../......,  înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Prahova

sub nr. ......./......, Administra Ńia Finan Ńelor Publice a Municipiului Ploie şti  a înaintat dosarul
contesta Ńiei  formulată de dl. A.F.  din Ploieşti, ........, jud. Prahova, CNP ......., împotriva Deciziei
de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ...... din 17.02.2012
întocmită de A.F.P.M. Ploieşti.

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de ....... lei  reprezentând plăŃi anticipate cu
titlu de impozit pe anul 2012.

Contesta Ńia a fost depus ă în termenul legal de 30 de zile  prevăzut de art.207 alin.(1)
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată -Titlul IX “SoluŃionarea
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”. 

Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. Sus Ńinerile contestatorului sunt urm ătoarele:
"[...]. 1. Începând cu data de 01.08.2011 am suspendat activitatea PFA A.F., făcând menŃiunile de rigoare la

Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Prahova. [...].
2. Pentru anul 2011 mi-a fost emisă Decizia de impunere iniŃială la data de 25.05.2011 şi am plătit la data de

14.06.2011 suma de ....... lei.
3. Cu adresa nr. ....../01.09.2012 înregistrată la AFP Ploieşti sub nr. ....../14.09.2011 am depus documentaŃia

de la ORC din care reieşea că PFA A.F. are activitatea suspendată, ocazie cu care decizia de impunere iniŃială din
25.05.2011 pe 2011 mi-a fost modificată emiŃându-se o nouă decizie de impunere pentru anul 2011 din 21.09.2011
din care reiese că am de recuperat suma de ...... de lei.

4. În data de 21.03.2012 am depus:
- declaraŃia 200 privind veniturile realizate în anul 2011, înregistrată la AFP Ploieşti sub nr. ....../21.03.2012
- declaraŃia 220 privind venitul estimat pe anul 2012, înregistrată la AFP Ploieşti sub nr. ....../21.03.2012 [...].
Având în vedere cele precizate, Ńinând cont că veniturile estimate pe 2012 din activitatea PFA A.F. sunt 0 lei

(zero lei), vă solicit respectuos, anularea / modificarea deciziei de impunere pe anul 2012 în sensul celor arătate.
[...]." 

II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauz ei, precum şi având în vedere
prevederile legale în vigoare din perioada verificată, au rezultat următoarele:

* În fapt:
- În baza Certificatului de înregistrare seria B nr. ....... eliberat la data de 13 mai 2011 de

Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Prahova, a luat fiinŃă P.F.A. A.F., cu
principal obiect de activitate declarat "Intermedieri în comerŃul cu produse diverse" - cod CAEN
4619.

- Conform prevederilor art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi DeclaraŃiei
privind venitul estimat pe anul 2011 nr. ....../19.05.2011, A.F.P.M. Ploieşti a emis Decizia de
impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. ...... din 25.05.2011, prin care
a stabilit plăŃi anticipate cu titlu de impozit în sumă totală de ....... lei, din care ...... lei aferente
trim. II 2011 cu termen de plată 15.06.2011, ...... lei aferente trim. III 2011 cu termen de plată
15.09.2011 şi ....... lei aferente trim.IV 2011 cu termen de plată 15.12.2011.
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Prima tranşă a plăŃilor anticipate în sumă de ...... lei a fost achitată de contribuabil în
termenul legal de plată, cu chitanŃa nr. ....... din 14.06.2011.

- Prin RezoluŃia nr. ....... din 04 august 2011, Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă
Tribunalul Prahova a reŃinut cererea nr. ....../02.08.2011 formulată de A.F. şi a dispus
suspendarea temporară a activităŃii P.F.A. A.F. începând cu data de 02 august 2011 şi până la
data de 31 iulie 2014, menŃiune înscrisă în Registrul comerŃului la data de 04.08.2011.

- În data de 14 septembrie 2011, cu adresa înregistrată la A.F.P.M. Ploieşti sub
nr......./14.09.2011, P.F.A. A.F. comunică organului fiscal teritorial suspendarea activităŃii
începând cu data de 01.08.2011.

În baza acestei adrese şi conform prevederilor art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, A.F.P.M. Ploieşti a emis o nouă Decizie de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de
impozit pe anul 2011 cu nr. ....... din 21.09.2011, cuprinzând plăŃi anticipate în sumă de ....... lei
aferente trimestrului II 2011 cu termen de plată 15.06.2011, pentru trimestrele III şi IV 2011
plăŃile anticipate fiind în sumă de 0 (zero) lei.

- În data de 17 februarie 2012, A.F.P.M. Ploieşti a emis pentru dl. A.F. Decizia de
impunere pentru pl ăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. . ..... din 17.02.2012 ,
contestată, în care s-a înscris un venit brut estimat în sumă de ....... lei, cheltuieli deductibile
estimate în sumă de ....... lei şi venit net estimat în sumă de ...... lei, aferent căruia s-au calculat
plăŃi anticipate cu titlu de impozit în sumă totală de ....... lei .

Această decizie a fost emisă din oficiu de către organul fiscal teritorial, automat, din
aplicaŃia informatică DECODIM, întrucât contribuabilul A.F. nu a depus declaraŃia privind venitul
estimat pe anul 2012 (formular 220) sau declaraŃia privind venitul realizat în anul 2011 (formular
200).

MenŃionăm că emiterea din oficiu a deciziilor de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu
de impozit se realizează anual, automat, de către organul fiscal teritorial, pe baza impunerii
anticipate a anului anterior, cu respectarea prevederilor art.82 alin.(2) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal.

Precizăm că în cazul persoanelor fizice independente nu există prevederi legale pentru
aplicarea regimului derogatoriu în ceea ce priveşte depunerea declaraŃiilor de venit pentru
perioada în care este suspendată activitatea, astfel că este obligatorie depunerea declaraŃiilor de
venit şi pentru această perioadă.

- În data de 21 martie 2012, cu adresa înregistrată la A.F.P.M. Ploieşti sub
nr...../21.03.2012, dl. A.F. a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de impunere pentru plăŃi
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ....... din 17.02.2012, susŃinând că nu datorează
plăŃile anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 în sumă de ...... lei, întrucât este suspendată
activitatea persoanei fizice autorizate.

- Tot în data de 21 martie 2012, dl. A.F. a depus la A.F.P.M. Ploieşti DeclaraŃia privind
venitul estimat pe anul 2012 (formular 220) înregistrată la organul fiscal sub nr. ....../21.03.2012
prin care declară venituri estimate în sumă de 0 (zero) lei.

  În baza acestei declaraŃii şi conform prevederilor art.82 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, A.F.P.M. Ploieşti a emis pentru dl. A.F. Decizia de impunere pentru pl ăŃi
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ... ... din 27.03.2012 , în care au fost înscrise
venituri în sumă de 0 (zero) lei şi plăŃi anticipate cu titlu de impozit în sumă de 0 (zero) lei .

Conform aplicaŃiei informatice DECODIM, Decizia de impunere nr. ...... din 27.03.2012
înlocuieşte, ca efecte şi valabilitate, încă de la data emiterii (27.03.2012), Decizia de impunere
nr........ din 17.02.2012, contestată de contribuabil.
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Astfel, prin emiterea deciziei de impunere din data de 27.03.2012, sistemul informatic a
anulat decizia de impunere anterioară (decizia nr. ........ din 17.02.2012), care cuprindea obligaŃia
de plată a sumei de ....... lei cu titlu de plăŃi anticipate.

* În drept, O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedu ră fiscal ă, actualizată, precizează
următoarele:

"Art. 206. - Forma şi conŃinutul contestaŃiei [...]
(2) Obiectul contestaŃiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de

creanŃă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal."

* Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă că adresa nr. ....../21.03.2012
reprezentând contestaŃie formulată de dl. A.F. împotriva Deciziei de impunere pentru plăŃi
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ....... din 17.02.2012 emisă de A.F.P.M. Ploieşti, nu
mai are obiect, întrucât actul contestat a fost anulat de către organul fiscal emitent înainte de
soluŃionarea contestaŃiei, prin emiterea Deciziei de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de
impozit pe anul 2012 nr. ....... din 27.03.2012, din care nu rezultă obligaŃie de plată privind plăŃi
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012.

În conformitate cu prevederile art.206 alin.(2) şi art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, actualizată, se va respinge contesta Ńia ca fiind f ără
obiect .

Concluzionând analiza contesta Ńiei  formulată de dl. A.F. din Ploieşti, în conformitate cu
prevederile art. 206 alin.(2) şi art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, actualizată, se

                      D E C I D E :

1. Respingerea ca fiind f ără obiect a contesta Ńiei formulată împotriva Deciziei  de
impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ....... din 17.02.2012 emisă
de A.F.P.M. Ploieşti.

2. Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, actualizată şi ale art.11
alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacată
în termen de 6 luni de la data primirii la Tribunalul Prahova.

                          DIRECTOR EXECUTIV,
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