
DECIZIA nr. 147/03.03.2016
privind solutionarea contestatiei formulata de

contribuabila X,
inregistrata la D.G.R.F.P. .Bucuresti sub nr. 97991/07.12.2015

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul solutionare
contestatii a fost sesizata de Administratia Sectorului 4 a Finantelor Publice cu adresa nr.
X/26.11.2015, inregistrata la D.G.R.F.P. Bucuresti sub nr. 97991/07.12.2015 asupra contestatiei
formulata de contribuabila X, cu domiciliul in Bucuresti, strada X, nr. X, sector 4.

Obiectul contestatiei, inregistrata la Administratia Sectorului 4 a Finantelor Publice sub nr.
X/25.11.2015, il constituie 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 pentru anul 2015 nr. X/06.10.2015, comunicata in data de
29.10.2015, prin care s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit in suma de X lei si plati
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate in suma de X lei.

Contribuabila contesta modalitatea de calcul a impozitului si CASS pentru anul 2015,
solicitând totodata derogarea la plata fata de data de 25.11.2015 iar obligatiile de plata stabilite
in sarcina sa, să fie in suma de X lei si nu in suma de X lei stabilite de organele fiscale prin
decizia atacata.

Avand in vedere prevederile art. 205 alin. (1), art. 207 (1) si art. 209 alin.(1) lit. (a) din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata de contribuabila
X.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta urmatoarele:

I. In sustinerea contestatiei contribuabila, invoca faptul ca a depus la organele fiscale
declaratia privind norma de venit 220, in scopul avizarii activitatii inchiriere camere in scop turistic
iar determinarea venitului facandu-se pe baza normei de venit stabilita pe anul 2015. Decizia de
impunere atacata a fost emisa in data de 06.10.2015, avand evidentiata suma de X lei aferenta
CASS scadenta 25.07.2015, totodata sustine ca impozitul pe venit nu a fost repartizat in mod
egal conform art. 62^1 din Codul fiscal ”reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat
pe baza normei anuale de venit”.

Contestatara subliniaza faptul ca modul de determinare a normei de venit in cazul sau
este gresit deoarece nu i-a fost acordata reducerea de 50% a normei de venit, anexand in acest
sens tabelul cu normele de venit pentru activitatea de inchiriere in scop turistic, extras de pe site-
ul ANAF.

In concluzie, solicita anularea deciziei contestate, recalcularea corecta a impozitului pe
venit si CASS pentru anul 2015 in concordanta cu declaratia 220 depusa la data de 13.01.2015,
la AS4FP si acordarea unei derogari de plata fata de 25 noiembrie 2015, astfel incat plata sa fie
realizata in doua transe egale.

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 pentru anul 2015, nr. X/06.10.2015, AFP Sector 4 a stabilit in sarcina contribuabilei plati
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate in suma totala de X lei,
repartizate pe urmatoarele termene de plata 25.07.2015 suma de X lei, 25.11.2015 suma de X
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lei si plati anticipate cu titlu de impozit pe venit in suma de X lei cu termen de plata la data de
25.11.2015.

III. Avand in vedere documentele existente la dosarul cauzei, constatarile organului fiscal,
sustinerile contribuabilei si prevederile legale in vigoare pe perioada supusa impunerii se retin
urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca organul fiscal a emis cor ect decizia de
impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe ve nit/contributii de asigurari
sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari
sociale pentru anul 2015 nr. X/06.10.2015, in conditiile in care nu a fost acordata reducerea
normei de venit cu 50%, pentru persoanele care au un contract de munca, pe perioada
nedeterminata cu timp integral.

In fapt , in baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit, inregistrata la
Administratia Finantelor Publice Sector 4 sub nr. X/13.01.2015 depusa de contribuabila, a fost
emisa 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 pentru anul 2015 nr. X/06.10.2015 prin care au fost stabilite plati anticipate cu titlu de
contributii de asigurari sociale de sanatate in suma de X lei, repartizate pe urmatoarele termene
de plata 25.07.2015, 25.11.2015 si plati anticipate cu titlu de impozit pe venit in suma de X lei ,
cu termen de plata la 25.11.2015.

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in
locuinte proprietate personala pentru care venitul se determina pe baza normei anuale de venit
au obligatia sa completeze “Fisa capacitatii de cazare” cu informatiile necesare, in vederea
stabilirii de catre organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

“Fisa capacitatii de cazare” reprezinta formular tipizat si constituie anexa a Declaratiei
privind venitul estimat/norma de venit.

Astfel platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate si cu titlu de
impozit pe venit au fost stabilite in urma determinarii veniturilor nete realizate de catre
contribuabila din cedarea folosintei bunurilor in scop turistic astfel:

Norma de venit: X lei (X pe an x 4 camere)
Venit net estimat: X lei
Plati anticipate cu titlu de impozit: X lei
Plati anticipate cu titlu de CASS: X lei

Din analiza situatiei analitica debite plati aferenta anului 2015 rezulta faptul ca au fost
stabilite in sarcina contribuabilei contributii cu titlu de impozit pe venit in suma de X lei si
contributii cu titlu de CASS, scadenta obligatiilor de plata a fost stabilita astfel:

Termene de plata:
25.07.2015 - X lei CASS

25.11.2015 - X lei CASS
25.11.2015 - X lei IMPOZIT

Avand in vedere faptul ca, decizia de impunere aferenta anului 2015 a fost emisa in data
de 06.10.2015 si confirmata de primire in data de 29.10.2015, organele fiscale au propus
instituirea debitului cu termen scadent la 25.07.2015, incepand cu data de 29.10.2015, adica
data la care contribuabila a luat la cunostinta asupra obligatiilor de plata stabilite in sarcina sa
prin decizia contestata.
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In drept, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost modificata prin
O.G. nr. 15/2012 si Normelor metodologice de aplicare ale Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr.
44/2004, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 1861/2006:

Codul fiscal:
Art. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosi nţei bunurilor

(1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură,
provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar,
uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activit ăţi independente.

(2) Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea
unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal
următor califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun
regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. În aplicarea acestei reglementări se
va emite ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosin ței bunurilor și veniturile ob ținute
de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuin țe proprietate personal ă,
având o capacitate de cazare în scop turistic cuprins ă între una și 5 camere inclusiv.

(4) În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor se cuprind și cele realizate de
contribuabilii prevăzuți la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, ob țin venituri din închirierea în
scop turistic a unui num ăr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuin țe
proprietate personal ă. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depășirii
numărului de 5 camere de închiriat, și până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se
realizează în sistem real potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activități
independente.

(5) Veniturile ob ținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate î n locuin țe
proprietate personal ă, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat ,
sunt calificate ca venituri din activit ăți independente pentru care venitul net anual se
determin ă pe bază de norm ă de venit sau în sistem real și se supun impunerii potrivit
prevederilor cap. II din prezentul titlu.

Art. 62^1 Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul d eterminat pe baza normei
anuale de venit

(1) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate
în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere
inclusiv, datorează un impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit.

(2) Norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat se determină de
direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, pe baza
criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului
finanțelor publice și a propunerilor Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind nivelul
normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual
de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în cursul trimestrului IV, dar nu mai târziu
de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care urmează a se aplica normele anuale de
venit, Ministerului Finanțelor Publice.
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(3) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz,
au obligația publicării anuale a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului IV al anului
anterior celui în care urmează a se aplica.

(4) Contribuabilii prevăzuți la alin. (1) au obligația să depună la organul fiscal competent,
pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, declarația privind venitul
estimat/norma de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în
cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen
de 15 zile de la data producerii evenimentului aceștia au obligația completării și depunerii
declarației privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal în curs.

(5) Organul fiscal competent stabilește impozitul anual datorat pe baza declarației privind
venitul estimat/norma de venit și emite decizia de impunere la termenul și potrivit procedurii
stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(6) Impozitul anual datorat se calculeaz ă prin aplicarea cotei de 16% asupra normei
anuale de venit, impozitul fiind final.

(7) Impozitul anual datorat se virează integral la bugetul de stat.

(8) Plata impozitului se efectueaz ă în cursul anului c ătre bugetul de stat, în contul
impozitului anual datorat, în dou ă rate egale, astfel: 50% din impozit pân ă la data de 25
iulie inclusiv și 50% din impozit pân ă la data 25 noiembrie inclusiv. Pentru declarațiile
privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual
datorat se stabilește prin decizie de impunere anuală, pe baza declarației privind venitul
estimat/norma de venit și se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei de impunere.

Art. 82 Stabilirea pl ăţilor anticipate de impozit

(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosin ţei
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 obliga ţi să efectueze în
cursul anului pl ăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul venitur ilor pentru
care pl ăţile anticipate se stabilesc prin re ţinere la surs ă.

(2) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe f iecare surs ă de
venit, luându-se ca baz ă de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în an ul
precedent, dup ă caz, prin emiterea unei decizii care se comunic ă contribuabililor, potrivit
legii. În cazul impunerilor efectuate dup ă expirarea termenelor de plat ă prev ăzute la alin.
(3), contribuabilii au obliga ția efectu ării pl ăților anticipate la nivelul sumei datorate pentru
ultimul termen de plat ă al anului precedent. Diferența dintre impozitul anual calculat asupra
venitului net realizat în anul precedent și suma reprezentând plăți anticipate datorate de
contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată
următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declarațiile privind venitul estimat/norma de venit
depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net aferent perioadei până
la sfârșitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza
declarației privind venitul realizat. Plățile anticipate pentru veniturile din cedarea folosin ței
bunurilor, cu excep ția veniturilor din arend ă, se stabilesc de organul fiscal astfel:

a) pe baza contractului încheiat între părți; sau

b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă,
potrivit opțiunii.
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În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinței bunurilor
reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se
efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională 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, iar plata impozitului anual se efectuează potrivit deciziei de impunere.

(4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de pl ăţi anticipate vor fi stabilite
prin ordin al pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale de Administrare Fiscal ă.

(5) Pentru stabilirea pl ăților anticipate, organul fiscal va lua ca baz ă de calcul
venitul anual estimat, în toate situa țiile în care a fost depus ă o declara ție privind venitul
estimat/ norma de venit pentru anul curent, sau venitul net d in declara ția privind venitul
realizat pentru anul fiscal precedent, dup ă caz. La stabilirea pl ăților anticipate se utilizeaz ă
cota de impozit de 16% prev ăzută la art. 43 alin. (1).”

“Art. 296^21 - (1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la siste mul
public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate , cu respectarea prevederilor
instrumentelor juridice internationale la care România este parte, dupa caz:

(...)
i) persoanele care realizeaz ă venituri din cedarea folosin ţei bunurilor.”

”Art. 296^22 – 2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi
cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale
anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este
singurul asupra căruia se calculează contribuţia.”

”Art. 296^23 Excep ţii specifice

(...)
(3) Persoanele care realizeaz ă într-un an fiscal venituri de natura celor men ţionate la

cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei,
precum şi venituri de natura celor men ţionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - d), g), h) şi i), art.
52 alin. (1) lit. b) - d) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e),
datoreaz ă contribu ţia de asigur ări sociale de s ănătate asupra tuturor acestor venituri.”

”Art. 296^24 - (2) În cazul contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate, pl ăţile
anticipate prev ăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, pr in decizie de
impunere, pe baza declara ţiei de venit estimat/declara ţiei privind venitul realizat , potrivit
regulilor prev ăzute la art. 82 , sau pe baza normelor de venit, potrivit prevederilor prevăzute la
art. 83. În cazul contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe baza
venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin. (1).

(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) şi g) se evidenţiază lunar, iar plata
se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru, pentru cei de la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) şi, respectiv, semestrial, în două rate
egale, până la data de 25 septembrie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv, pentru contribuabilii
prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g).”
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Referitor la regulile privind modul de stabilire a platilor anticipate, cu aplicabilitate in speta,
potrivit art. 82 din Codul fiscal:

”(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati i ndependente , din cedarea
folosintei bunurilor , cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole
sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se
cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

(2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe f iecare surs ă de
venit, luându-se ca baz ă de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul
precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunic ă contribuabililor, potrivit
legii.

3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni
din fiecare trimestru.

(4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul
venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost dep usa o declaratie privind venitul
estimat pentru anul curent sau venitul net din declaratia pr ivind venitul realizat pentru
anul fiscal precedent , dupa caz. (...).”

In speta sunt incidente si dispozitiile O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare care prevad:

“Art. 45 Actul administrativ fiscal produce efecte din momen tul în care este
comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat,
potrivit legii”.

Art. 86 (6) Decizia de impunere şi decizia referitoare la obliga ţiile de plat ă accesorii
constituie şi înştiin ţări de plat ă, de la data comunic ării acestora, în condi ţiile în care se
stabilesc sume de plat ă”.

Avand in vedere prevederile legale mai sus invocate, rezulta ca sunt obligati sa efectueze
în cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate,
contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia veniturilor
pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa), care se stabilesc de catre
organul fiscal in baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit i n anul curent sau in
baza declaratiei speciale privind veniturile realizate in anul precedent.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta urmatoarele:

- in data de 13.01.2015, contribuabila a depus la AFP Sector 4 sub nr. X, declaratia
privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2015, pentru veniturile realizate din cedarea
folosintei bunurilor in scop turistic pentru 4 camere, determinarea venitului net fiind incadrata la
norma de venit, astfel norma de venit aferenta anului 2015 conform normelor anuale de venit
publicate pe site-ul ANAF a fost stabilita la 10.800 lei/an/camera;

- AFP Sector 4 a emis in data de 06.10.2015 , 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 pentru anul 2015 nr. X prin care au
fost stabilite plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate in suma de X lei,
repartizate pe doua termene de plata 25.07.2015 respectiv 25.11.2015 si plati anticipate cu titlu
de impozit in suma de X lei repartizat ca termen de plata la data de 25.11.2015.

Avand in vedere termenul de plata scadent la 25.07.2015 adica anterior emiterii deciziei
contestate, organele fiscale prin referatul anexat la dosarul cauzei propun instituirea debitului de
X lei cu data primirii deciziei de impunere si anume 29.10.2015.

Totodata din situatia analitica debite plati solduri editata la data de 23.02.2016 rezulta ca,
organele de inspectie fiscala au instituit obligatiile de plata in sarcina contribuabilei astfel:

- Impozit pe venit in suma de X lei cu data scadenta la 25.11.2015;
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- CASS in suma totala de X lei cu data scadenta la 25.11.2015 pentru suma de X lei
respectiv 25.11.2015 pentru suma de X lei;

Referitor la modul de determinare a normei de venit prevazut in ”Normele anuale de venit
pe anul 2015”, in baza careia contribuabila a fost impusa pentru veniturile din cedarea folosintei
bunurilor in scop turistic, este specificat ”denumirea activitatilor independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza normelor anuale de venit” contribuabila a fost impusa la norma
de venit potrivit ”numar criteriu de la pozitia 51”.

Suma de X lei/camera/an, a fost stabilita de catre organele de impunere fara aplicarea
reducerii de 50%, asa cum este prevazut in Nomenclatorul privind Normele de venit pentru anul
2015, publicat pe site-ul ANAF, invocat si de contribuabila in sustinerea cauzei.

Organele fiscale sustin in referatul cu propuneri privind solutionarea contestatiei, anexat la
dosarul cauzei ca reducerea normei de venit se acorda doar persoanelor fizice autorizate pentru
desfasurarea unor activitati independente in baza autorizatiilor emise de ONRC, insa
contribuabila a fost impusa totusi conform acestui nomenclator, fara aplicarea criteriilor de
reducere prevazute la finalul acestuia.

Avand in vedere dispozitiile legale mai sus invocate, precum si faptul ca a fost emisa in
data 06.10.2015 Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari
sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru
anul 2015 nr.X, rezulta ca organele de impunere aveau obligatia de a aplica si reducerea normei
de venit cu 50% pentru persoanele care au un contract de munca pe perioada nedeterminata cu
timp integral.

Afirmatia organelor de impunerere, precum ca „decizia de impunere contestata, a fost
corect intocmita, prin programul informatic , este neintemeiata in conditiile in care nu a fost
aplicata si reducerea normelor de venit conform Nomenclatorului in baza caruia contribuabila a
fost impusa.

Tinand cont de aspectele prezentate, urmeaza a se aplica dispozitiile art. 216 alin. (3) din
Codul de procedura fiscala, republicat, respectiv urmeaza a se desfiinta in parte Decizia de
impunere privind platile anticipate cu titlu contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si
obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2015 nr. X/06.10.2015,
cu privire la reducerea normei de venit cu 50%.

In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct. 11.5 si pct. 11.6 din Instructiunile pentru
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2906/2014, care precizeaza:

“11.5. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului
atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare.

11.6. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data
comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru
care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente”.

Prin urmare, AFP Sector 4 va proceda la emiterea unei noi decizii de impunere pentru
plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2015, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, cu sustinerile contestatarei si cu retinerile din prezenta decizie.

Pentru considerentele aratate si in temeiul pct. 11.5 si pct. 11.6 din Instructiunile pentru
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2906/2014, art. 61, art. 62^1, art. 82,
art. 296^21, 296^22, 296^23 si art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in
vigoare, art. 45, art. 86 alin. (6) si art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata
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DECIDE:

Desfiinteaza in parte Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de
asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari
sociale pentru anul 2015 nr. X/06.10.2015, emisa de AFP Sector 4, pentru suma de X lei,
urmand ca organul fiscal sa procedeze la emiterea unei noi decizii de impunere, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare, cu sustinerile contestatarei si cu retinerile din prezenta decizie.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Tribunalul Bucuresti.


