
 

                  

   DECIZIA NR. 223/2013 
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de ...din Targoviste

  

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata 
de  Administratia  Finantelor  Publice  Targoviste  asupra  contestatiei 
nr. ... inregistrata la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ... formulata de  ...cu 
domiciliul in ...jud. Dambovita, CNP...

Petentul contesta Decizia de impunere privind platile anticipate 
cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, 
precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale 
pe  anul  2013  nr.  ...  emisa  de  Administratia  Finantelor  Publice 
Targoviste. 

Prin  adresa  nr....,  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  petentului 
precizarea sumei contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, 
contributii si accesoriile acestora. Adresa a fost returnata cu mentiunea 
“destinatar lipsa domiciliu”. In speta sunt aplicabile prevederile pct. 2.1 
din  Ordinul  nr.  2137/2011  care  precizeaza  “2.1.  În  situaţia  în  care 
contestatorul  precizează  că  obiectul  contestaţiei  îl  formează  actul  
administrativ fiscal atacat, fără însă a menţiona, înăuntrul termenului  
acordat de organul de soluţionare, cuantumul sumei totale contestate,  
individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie vamală, contribuţii,  
precum şi  accesorii  ale acestora,  sau măsurile pe care le contestă,  
contestaţia se consideră formulată împotriva întregului act administrativ  
fiscal.”  D.G.F.P. Dambovita se investeste cu solutionarea contestatiei 
pentru suma de ... lei, reprezentand plati anticipate pe anul 2013 cu 
titlu de impozit pe venit si contributii de asigurari sociale de sanatate.

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  legal  si  are  aplicata 
semnatura titularului dreptului procesual, asa cum prevad art. 206 si 
art.  207  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 209 
alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala 
a Finantelor  Publice Dambovita este investita  a se pronunta asupra 
cauzei.
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I. Petentul contesta Decizia de impunere privind platile anticipate 
cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, 
precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale 
pe anul 2013 nr. ....

Petentul  nu  este  de  acord  cu  sumele  stabilite  referitoare  la 
contributia datorata privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/
contributii de asigurari sociale de sanatate. Petentul solicita o reducere 
a  venitului  brut  estimat  si  recalcularea  platilor  anticipate  cu  titlu  de 
impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate.

Fata  de  cele  de  mai  sus  precizate  petentul  solicita  anularea 
Deciziei  de impunere privind platile  anticipate  cu titlu  de impozit  pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile 
de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pe anul 2013 nr. ...

II. Prin Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si 
obligatiile de plata cu titlu de contributii  de asigurari  sociale pe anul 
2013 nr. ... emisa de Administratia Finantelor Publice Targoviste, a fost 
stabilita  in  sarcina  petentului  suma  de  ...  lei,  reprezentând  plati 
anticipate pe anul  2013 cu titlu de impozit  pe venit  si  contributii  de 
asigurari sociale de sanatate.

Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei  intocmit 
de  Administratia  Finantelor  Publice  Targoviste  se  precizeaza  ca, 
intrucat termenul  de  depunere  al  declaraţiilor  200  si  220  este 
25.05.2013, iar termenul de plată al primei tranşe pentru plăţi anticipate 
este 25.03.2013, a fost emisă decizia de plăţi anticipate pe anul 2013 
nr.  ... conform datelor  din  evidenta  fiscala.  De  asemenea  organele 
fiscale mentioneaza ca in cauza nu s-a intocmit sesizare penala.

A.F.P.  Targoviste  prin  adresa  nr.  ...,  precizeaza  ca  urmare 
depunerii in data de 20.03.2013 a declaratiei privind venitul estimat pe 
anul 2013 de catre contribuabilul  ...,  au fost modificate obligatiile de 
plata, fiind emisa decizia de impunere nr. ... privind platile anticipate cu 
titlu  de  impozit  pe  venit/contributii  de  asigurari  sociale  de  sanatate, 
precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale 
pe anul 2013 care a fost transmisa petentului. 

III. Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele  
existente la dosarul cauzei,  motivatiile contestatorului si  in raport cu  
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  este 
investita  sa  se  pronunte  asupra  contestatiei  formulata  de 
...impotriva Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu 
de impozit  pe venit/contributii  de asigurari  sociale de sanatate, 
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precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari 
sociale pe anul 2013 nr.  ...  pentru suma  de ...  lei,  reprezentând 
plati  anticipate  pe  anul  2013  cu  titlu  de  impozit  pe  venit  si 
contributii de asigurari sociale de sanatate.

In fapt, prin Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu 
de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum 
si obligatiile de plata cu titlu de titlu de contributii de asigurari sociale 
pe anul 2013 nr. ..., organele fiscale din cadrul Administraţiei Finanţelor 
Publice Târgoviste, au stabilit în sarcina domnului ...plăţi anticipate cu 
titlu de impozit pe venit în sumă de ... lei si cu titlu de  contributii de 
asigurari sociale de sanatate in suma de ... lei.

Prin  adresa  nr.  ...,  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  petentului 
precizarea sumei contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, 
contributii si accesoriile acestora. Adresa a fost returnata cu mentiunea 
“destinatar lipsa domiciliu”, in speta fiind aplicabile prevederile pct. 2.1 
din Ordinul nr. 2137/2011.

În Referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, organele 
fiscale menţionează  că, intrucat termenul de depunere al declaraţiilor 
200  si  220  este  25.05.2013,  iar  termenul  de  plată  al  primei  tranşe 
pentru plăţi  anticipate este 25.03.2013, a fost emisă decizia de plăţi 
anticipate  pe  anul  2013  nr.  ... conform datelor  din  evidenta  fiscala. 
Având in vedere că petentul a inceput activitatea in cursul anului 2012 
estimand un venit net in sumă de ...lei, organele fiscale au reîntregit 
venitul net estimat pentru intreg anul 2013, urmând ca dupa depunerea 
declaraţiilor  200  si  220  să  fie  stabilite  obligaţiile  de  plăţi  anticipate 
conform datelor din aceste declaraţii. 

...prin contestaţia formulata impotriva Decizia de impunere privind 
platile anticipate pentru anul 2013 nr. ...  solicită o reducere a venitului 
estimat si recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit si 
contributii de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2013.

Urmare  depunerii  de  catre  ...a  Declaraţiei  220  privind  venitul 
estimat/norma de venit  pe anul 2013, înregistrată la AFP Târgovişte 
sub nr. ..., prin care a declarat un venit brut estimat pentru anul 2013 în 
sumă  de ... lei, cheltuieli deductibile în sumă  de  ... lei, rezultând un 
venitul  net  estimat  impozabil  în  sumă  de  ...  lei,  organul  fiscal  a 
procedat la recalcularea obligaţiilor privind plăţile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit si contributii de asigurari sociale de sanatate la nivelul 
acestor venituri. 

Prin adresa nr. ... organele fiscale precizeaza ca pentru ...au fost 
modificate obligaţiile de plată,  fiind  emisă Decizia de impunere nr.... 
pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2013. 

Se retine ca, Decizia de impunere pentru plăţi anticipate pe anul 
2013 nr. ... prin care s-au stabilit  plăţi anticipate cu titlu de impozit pe 
venit în sumă de ... lei si cu titlu de contributii de asigurari sociale de 
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sanatate in  suma de ...  lei, a fost  înlocuită  cu Decizia  de impunere 
pentru plăţi anticipate pe anul 2013 nr. ... prin care s-au stabilit  plăţi 
anticipate cu titlu de impozit în sumă de ... lei si cu titlu de contributii de 
asigurari sociale de sanatate in suma de ... lei.

Avand in vedere cele mai sus, precum si  precizarile organelor 
fiscale  din  cadrul  A.F.P.  Targoviste,  contestaţia  formulată  de 
...împotriva  Deciziei  de  impunere  nr.  ...  pentru  obligaţiile  fiscale  în 
sumă de ... lei, reprezentând plati anticipate cu titlu de impozit pe venit/
contributii  de  asigurari  sociale  de  sanatate,  precum si  obligatiile  de 
plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pe anul 2013, urmează a 
fi respinsă ca fiind rămasă fără obiect, decizia contestata fiind inlocuita 
prin emiterea Deciziei de impunere nr. ...

In  drept,  cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole:

Art. 82 si art. art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza:

“Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
(1)  Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  activităţi  

independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în 
sistem real, prevăzute la  art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi  
piscicultură,  cu  excepţia  veniturilor  din  arendare,  sunt  obligaţi  să 
efectueze  în  cursul  anului  plăţi  anticipate  cu  titlu  de  impozit,  
exceptându-se  cazul  veniturilor  pentru  care  plăţile  anticipate  se 
stabilesc prin reţinere la sursă.

(2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe 
fiecare  sursă  de  venit,  luându-se  ca  bază  de  calcul  venitul  anual  
estimat  sau  venitul  net  realizat  în  anul  precedent,  după  caz,  prin  
emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În  
cazul  impunerilor  efectuate  după  expirarea  termenelor  de  plată  
prevăzute  la  alin.  (3),  contribuabilii  au  obligaţia  efectuării  plăţilor  
anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al  
anului  precedent.  Diferenţa  dintre  impozitul  anual  calculat  asupra  
venitului  net  realizat  în  anul  precedent  şi  suma  reprezentând  plăţi  
anticipate  datorate  de  contribuabil  la  nivelul  trimestrului  IV  din  anul 
anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul  
anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit  
depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul  
net  aferent  perioadei  până  la  sfârşitul  anului  urmând  să  fie  supus  
impozitării  potrivit  deciziei  de  impunere  emise  pe  baza  declaraţiei  
privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea 
folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de  
organul fiscal astfel:
    a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau
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    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în  
partidă  simplă,  potrivit  opţiunii.  În  cazul  în  care,  potrivit  clauzelor  
contractuale,  venitul  din  cedarea  folosinţei  bunurilor  reprezintă  
echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual  
estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, 
comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei  
în care se efectuează impunerea.

(3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data 
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi  
anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare 
şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata  
impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe 
baza declaraţiei privind venitul realizat.[...]”

art. 296^24 - “(1) Contribuabilii prevăzuţi la  art. 296^21 alin. (1)  
lit. a) - e) şi h) sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate  
cu titlu de contribuţii sociale.

(2) În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile  
anticipate  prevăzute  la  alin.  (1)  se  stabilesc  de  organul  fiscal  
competent,  potrivit  regulilor  prevăzute  la  art.  82,  prin  decizie  de 
impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a 
declaraţiei  privind venitul  realizat,  după caz.  În  cazul  contribuţiei  de 
asigurări  sociale,  obligaţiile  lunare  de  plată  se  stabilesc  pe  baza  
venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin. (1).[...]”

Pct.  2.1  din  Ordinul  nr.  2137/2011  privind  aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, precizeaza:

“2.1.  În  situaţia  în  care  contestatorul  precizează  că  obiectul  
contestaţiei  îl  formează  actul  administrativ  fiscal  atacat,  fără  însă  a 
menţiona,  înăuntrul  termenului  acordat  de  organul  de  soluţionare,  
cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite,  
taxe, datorie vamală, contribuţii, precum şi accesorii ale acestora, sau 
măsurile  pe  care  le  contestă,  contestaţia  se  consideră  formulată 
împotriva întregului act administrativ fiscal.”

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 82 si art. 
art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pct. 2.1 din Ordinul nr. 2137/2011 
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, coroborate cu art. 70, art. 
209  alin.  1  pct.  a),  art.  210,  art.  211  si  art.  216  privind  Codul  de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
se:

DECIDE 
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1. Respingerea  ca  ramasa  fara  obiect  a  contestatiei  nr. 
...formulata  de  ...impotriva  Deciziei  de  impunere  privind  platile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de 
sanatate,  precum  si  obligatiile  de  plata  cu  titlu  de  contributii  de 
asigurari sociale pe anul 2013 nr.... emisa de Administratia Finantelor 
Publice Targoviste pentru suma de ... lei, reprezentând plati anticipate 
pe  anul  2013  cu  titlu  de  impozit  pe  venit  si  contributii  de  asigurari 
sociale de sanatate.

2. In conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 11 alin. 
(1)  din  Legea  nr.  554/2004 a  contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data primirii, la 
instanta de contencios administrativ competenta din cadrul Tribunalului 
Dambovita.

           ...
    Director Executiv,
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