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DECIZIA nr. 46 / 28.03.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

IONESCU ION
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor
Publice  Constan�a prin adresa nr…………… din ………………2005,
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…………………2005, cu
privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� IONESCU ION,
domiciliat în Constan�a, str………………, nr………, bl…………, ap………, sc……,
et……, CNP ………………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� impozitul pe venit
stabilit prin Decizia de impunere anual� pe anul 2003 �i prin
Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit
pe anul 2004 , în cuantum total de ………………………… lei .

Contesta�ia a fost introdus� de petent, fiind îndeplinite
prevederile art.175 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal� republicat� �i a fost depus� în termenul
prev�zut la art.176(1) din acela�i act normativ.

Astfel, actul atacat a fost comunicat în data de ……………2005
iar contesta�ia a fost depus� la A.F.P. Constan�a în ……………2005,
fiind înregistrat�  sub nr………… .

Constatând c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii
de procedur�, prev�zute la art.175 �i 178(1) din O.G. nr.92/2003
republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I.  Prin adresa înregistrat� la A.F.P.Constan�a sub nr………………
din ………………2005, contribuabilul IONESCU ION formuleaz�
contesta�ie împotriva Deciziei de impunere anual� pe anul 2003
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�i a Deciziei de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de
impozit pe anul 2004, pentru urm�toarele motive :

1. Diferen�a de impozit pe venit de achitat pentru anul
2003 în sum� de …………………… lei, rezultat� din Decizia de impunere
anual� nr……………………… din ………………2005 nu este datorat� în întregime,
deoarece în contul acestui impozit a fost achitat� suma de
……………………… lei în perioada aprilie - septembrie 2004, rezultând
un impozit r�mas de plat� în sum� de …………………… lei.

2. Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din activit��i independente pe anul
2004, f�r� num�r �i dat�, în sum� de …………………… lei, transmis� în
…………………2005, odat� cu Decizia de impunere anual� pe 2003, a fost
ilegal emis�, f�r� a se avea în vedere faptul c� pentru
efectuarea pl��ilor anticipate a mai fost emis� Decizia
nr…………………/…………………2004, în sum� de ………………… lei, în baza
Declara�iei privind veniturile estimate pe 2004, înregistrat� la
A.F.P. Constan�a sub nr…………………/……………………2004.

Petenta sus�ine c� impozitul pe venit de achitat anticipat
pentru anul 2004, în sum� ………………… lei, stabilit prin Decizia de
impunere pentru pl��i anticipate nr…………………/………………2004 a fost
achitat în întregime în cursul anului 2004.

Pentru motivele expuse, petentul solicit� anularea Deciziei
de impunere pe anul 2003, nr………………… din …………………2005 �i emiterea
unei noi decizii pentru suma real� de plat� de …………………… lei
precum �i anularea Deciziei de impunere pentru pl��i anticipate
pentru anul 2004, f�r� num�r �i dat�, primit� în februarie 2005,
prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit anticipat de plat�
în sum� de …………………… lei.

II. Prin Decizia de impunere anual� pentru persoanele
fizice cu domiciliul în România, pe anul 2003, nr…………………… din
data de …………………2005, emis� în baza Declara�iei de venit global
pe anul 2003 înregistrat� sub nr…………………/…………………2004, organul
fiscal din cadrul A.F.P.Constan�a a stabilit c� dl.IONESCU ION
datoreaz� o diferen�� de impozit pe venit în sum� de ……………………
lei.

Prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu
de impozit privind venitul din activit��i independente pe anul
2004, din data de ………………2005 , f�r� num�r, emis� în baza
Declara�iei de venit global pe anul 2003 înregistrat� sub
nr………………/………………2004 , s-a stabilit c� persoana fizic� IONESCU
ION datoreaz� pl��i anticipate în cuantum de ………………… lei în
contul impozitului pe venit aferent anului 2004, cu …………………… lei
mai mult fa�� de cuantumul impozitului stabilit la impunerea
anterioar�.

Ambele decizii au fost transmise contribuabilului prin
scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, fiind primite de
destinatar în data de 10.02.2005 .
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III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentului �i �inând cont de
dispozi�iile legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� diferen�a de impozit pe
venitul realizat în 2003 precum �i diferen�a de impozit
reprezentând pl��i anticipate pentru anul 2004 au fost stabilite
în mod corect de organul fiscal.

1. Referitor la impozitul pe venit în sum� de ………………… lei,
stabilit prin Decizia de impunere anual� pentru 2003,
nr……………………… din ……………………2005:

În fapt, prin Decizia de impunere anual� pentru anul 2003,
nr………………… din data de ………………2005, A.F.P.Constan�a a stabilit c�,
contribuabilul IONESCU ION datoreaz� o diferen�� de impozit pe
venit de plat� în sum� de …………………… lei.

Petentul contest� acest debit sus�inând c� a achitat pe
parcursul anului 2004 în contul impozitului pe venit suma de
………………………… lei �i, în consecin�� mai datoreaz� în contul acestui
impozit numai suma de ………………… lei, solicitând pentru acest motiv
modificarea deciziei de impunere.

În drept,la art.65 alin.(2)�i (3) din O.G. nr.7/2001
privind impozitul pe venit se prevede:

“organul fiscal stabile�te impozitul anual datorat pentru
anul precedent �i emite o decizie de impunere în intervalul
stabilit anual prin ordin al ministrului finan�elor publice.

În aceast� decizie organul fiscal stabile�te �i diferen�ele
de impozit anual r�mase de achitat sau impozitul anual de
restituit, care se determin� prin sc�derea din impozitul anual
datorat a obliga�iilor reprezentând pl��i anticipate cu titlu de
impozit �i a creditelor fiscale externe pentru veniturile
realizate din categoriile de venituri prev�zute la art.59”.

Obliga�iile reprezentând pl��i anticipate sunt cele
reglementate la art.24 alin.(3) �i art.66 alin.(1) din acela�i
act normativ, unde se precizeaz�:

“ beneficiarii de venituri din salarii datoreaz� un impozit
lunar reprezentând pl��i anticipate, care se calculeaz� �i se
re�ine la surs� de c�tre pl�titorii de venituri”.

“contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i
independente �i din cedarea folosin�ei bunurilor sunt obliga�i
s� efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de
impozit, în baza deciziei de impunere emise de organul fiscal
competent, exceptându-se cazul re�inerilor la surs�”.

În spe��, se re�ine c� Decizia de impunere anual�  pentru
persoane fizice române pe anul 2003, nr………………… din data de
………………2005 a fost întocmit� în mod corect de c�tre
reprezentan�ii A.F.P.Constan�a, datele privind venitul anual
global realizat corespunzând cu datele din Declara�ia de venit
global depus� de contribuabil sub nr…………………/…………………2004.

Sus�inerea petentei potrivit c�reia diferen�a de impozit de
plat� stabilit� în plus în sum� de ………………… lei nu ar fi corect
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determinat� întrucât nu s-a �inut cont de pl��ile în sum� de
………………………… lei efectuate în cursul anului 2004, nu este
întemeiat� legal .

Astfel, acest impozit apare în decizia de impunere la
rândul 21 .a) ca diferen�� între impozitul anual datorat în sum�
de ………………… lei eviden�iat la rândul 17 �i totalul obliga�iilor
stabilite în contul impozitului anual, eviden�iat la rândul 20,
în sum� de …………………… lei.

La rândul s�u, suma de …………………… lei de la rd.20, “total
obliga�ii stabilite în contul impozitului anual” reprezint� de
fapt “obliga�iile stabilite privind pl��ile anticipate”
eviden�iate la rd.18 din decizia de impunere.

În spe��, obliga�iile stabilite privind pl��ile anticipate
sunt, potrivit prevederilor art.24 (3) �i art.66 (1) din
ordonan�a privind impozitul pe venit, impozitele de plat�
stabilite prin deciziile de impunere pentru pl��i anticipate
privind venitul din activit��i independente �i venitul din
cedarea folosin�ei bunurilor precum �i impozitul pe salarii
re�inut de angajatorii contribuabilului �i eviden�iat în fi�ele
fiscale FF2.

Drept urmare, pl��ile în sum� de …………………… lei pe care
petentul sus�ine c� le-a efectuat în contul impozitului pe venit
datorat pentru anul 2003, înainte de emiterea Deciziei de
impunere anual�, nu pot fi eviden�iate în acest act, neexistând
o rubric� alocat� în acest sens.

Termenul de plat� a impozitului rezultat din decizia de
impunere anual� este de cel mult 60 zile de la data comunic�rii
acesteia, plata anticipat� f�r� existen�a titlului de crean��
fiind la latitudinea contribuabilului.

Pe de alt� parte, din analiza chitan�elor anexate la
dosarul contesta�iei se re�ine c� pl��ile efectuate anticipat de
petent în contul impozitului pe venit aferent anului 2003 se
ridic� la suma de ……………………… lei, suma de …………………… lei achitat�
cu chitan�a nr………………/…………………2004 fiind încasat� în contul
“20060101” – impozit pe venitul din activit��i independente.

Cu sumele achitate în avans se va stinge par�ial obliga�ia
constând în impozit pe venit de achitat bugetului de stat în
cuantum de ………………… lei.

Pentru motivele expuse se va respinge ca neîntemeiat� legal
contesta�ia  formulat� împotriva impozitului pe venit în sum� de
………………… lei, rezultat din Decizia de impunere anual� pentru
2003, nr………………… din …………………2005.

2. Referitor la diferen�a de …………………… lei reprezentând
pl��i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din
activit��i independente pe anul 2004, stabilit prin Decizia de
impunere f�r� num�r din data de …………………2005:

Prin aceast� decizie, emis� în baza Declara�iei speciale
privind venitul realizat din activit��i independente pe anul
2003  nr………………/…………………2004, s-a stabilit c�, pentru venitul net
realizat din aceste activit��i în anul 2003, în sum� de
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………………………… lei contribuabilul datoreaz� în anul 2004 pl��i
anticipate în contul impozitului în cuantum de …………………… lei, cu
………………… lei mai mult fa�� de impozitul stabilit prin Decizia de
impunere pentru pl��i anticipate, nr…………………… din …………………2004.

Prin aceast� ultim� decizie, emis� în baza Declara�iei
privind veniturile estimate din activit��i independente
nr………………… din ………………2004, pentru un venit net declarat de
……………………… lei s-a stabilit c�, contribuabilul datoreaz� un
impozit în cuantum de ………………… lei, pl�tibil în 4 rate
trimestriale.

În drept, potrivit prevederilor art.66 alin.(2) din O.G.
nr.7/2001 privind impozitul pe venit:

“pl��ile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza
c�ruia se afl� sursa de venit, pe fiecare categorie de venit �i
loc de realizare, luându-se ca baz� de calcul venitul anual
estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dup� caz”.

În normele metodologice pentru aplicarea ordonan�ei privind
impozitul pe venit aprobate prin H.G. nr.54/2003, referitor la
acest articol, se precizeaz�:

“ pentru stabilirea pl��ilor anticipate organul fiscal va
lua ca baz� de calcul venitul anual estimat, în toate situa�iile
în care a fost depus� o declara�ie privind venitul estimat
pentru anul curent sau venitul din declara�ia special� pentru
anul fiscal precedent, dup� caz.”

În spe��, se re�ine c� petentul a depus la organul fiscal o
declara�ie privind venitul estimat a se realiza în 2004 din
activit��i independente, înregistrat� sub nr…………………… din
………………2004, în baza c�reia a fost emis� Decizia de impunere
pentru pl��i anticipate pentru anul 2004, nr…………………… din
…………………2004 prin care s-a stabilit un impozit de plat� în
cuantum de …………………… lei.

În aceste condi�ii �i având în vedere dispozi�iile legale
invocate, se re�ine c� nu se justific� emiterea de c�tre organul
fiscal a unei alte Decizii de impunere pentru pl��i anticipate
pentru 2004, f�r� num�r, din data de …………………2005, întocmit� în
baza Declara�iei speciale privind veniturile realizate în anul
precedent, nr…………………/…………………2004.

 Pentru motivul expus, se va admite contesta�ia formulat�
de petent împotriva sumei de …………………… lei reprezentând pl��i
anticipate în contul impozitului pe venitul din activit��i
independente pe anul 2004, rezultat� din Decizia de impunere
f�r� num�r din data de …………………2005 �i, urmare acestei solu�ii,
se va anula acest act administrativ fiscal.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 179  �i
185 alin.(1) �i (2) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin
O.G.nr.92/2003, republicat�,  se
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DECIDE:

1. Respingerea contesta�iei formulate împotriva Deciziei de
impunere anual� pe anul 2003, nr…………………… din …………………2005 ,
pentru diferen�a de impozit pe venit stabilit� în plus, în suma
de …………………… lei.

2. Admiterea contesta�iei formulate împotriva Deciziei de
impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din activit��i independente pe anul 2004, din data de
…………………2005, pentru diferen�a de impozit în sum� de …………………… lei
�i anularea acestui act administrativ fiscal.

Solu�ia pronun�at� la punctul 1 al prezentei decizii poate
fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în termen de 30 zile de la
comunicare, conform art.187 alin.(2) din Codul de procedur�
fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat�.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
                       VASILICA MIHAI


