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Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  a  Judetului  Sibiu a fost investit� în

temeiul art.179 din O.G.92/2003 R cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de ��
������
������
������
���� împotriva

m�surilor dispuse prin procesul verbal de control nr.XXX/R/13.06.2003 întocmit de Administra�ia

Finan�elor Publice Cisn�die.

Prin Decizia nr.XX/07.08.2003, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului

Sibiu în baza art.10 din O.U.G.13/2001 �i a art.19 (2) din Codul de Procedur� Penal�, suspend�

solu�ionarea cauzei în condi�iile în care aceasta a f�cut obiectul dosarului penal nr.XXX/2003.

Urmare a încet�rii motivului care a determinat suspendarea – Ordonan�a

Parchetului de pe lâng� Judec�toria Sibiu prin care s-a dispus scoaterea de sub urm�rire penal�

a D-lui XXXX �i aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ în sum� de XXX lei – Direc�ia

General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu va proceda la solu�ionarea pe fond a cauzei.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin procesul verbal de control

nr.8083/R/13.06.2003 privind plata la bugetul statului a sumei de XXX lei reprezentând :

� XX lei - impozit pe venit

�   XX lei - major�ri întârziere impozit pe venit

�   XX lei - penalit��i întârziere impozit pe venit

�   XX lei - penalit��i
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�În sus�inerea contesta�iei, petentul invoc� urm�toarele :
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� nu este de acord cu impozitul stabilit de organul fiscal pentru activit��i de taximetrie

neautorizat� deoarece nu a practicat asemenea activit��i ;

� în timpul deplas�rilor cu ma�ina în afara ora�ului Cisn�die a luat diverse persoane, f�r� a

le pretinde bani, f�când aceasta ca �i gest cet��enesc ;

� în ceea ce prive�te declara�iile taximetri�tilor referitoare la faptul c� ar practica activitatea

de taximetrie, petentul sus�ine c� î�i parca ma�ina în apropierea sta�iei de taxi deoarece

î�i a�tepta so�ia care lucra în zon� �i nu pentru a face concuren�� taximetri�tilor ;

� cu privire la declara�ia sa dat� organelor de poli�ie c� nu s-a autorizat din lipsa banilor,

petentul precizeaz� faptul c� s-a referit la o autorizare pe persoan� fizic� în general �i nu

la taximetrie, activitate ce nu îl intereseaz�.
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�Organul de control fiscal prin Procesul  verbal de control nr.XXX/X/13.06.2003

a re�inut urm�toarele :

Verificarea s-a efectuat urmare adresei nr.XXX/05.06.2003 a Poli�iei ora�ului

Cisn�die având ca obiect stabilirea prejudiciului creat bugetului de stat prin desf��urarea de

activit��i de taximetrie neautorizat� în perioada 01.01.2002 – 31.05.2003 de c�tre Dl. XXX

.

În sus�inerea solicit�rii, organele de poli�ie au prezentat controlului reclama�iile �i

declara�iile unui grup de taximetri�ti, declara�ia unei persoane ce a c�l�torit cu ma�ina

petentului, procesele verbale contraven�ionale întocmite pe numele petentului de Poli�ia ora�ului

Cisn�die, nota explicativ� dat� de petent.

Din verific�rile datelor de�inute, organul de control fiscal a sintetizat urm�toarele

aspecte :

� în perioada 01.01.2002 – 31.05.2003 Dl.XXX nu figureaz� în eviden�a fiscal� cu

venituri declarate din activit��i autorizate ;

� pentru perioada 01.01.2002 – 31.05.2003 petentul nu a achitat la bugetul de stat

impozit pe venit din activitatea de taximetrie ;

� din nota explicativ� rezult� faptul c� petentul nu recunoa�te c� desf��oar�

activitatea de transport persoane �i c� nu s-a autorizat din lipsa banilor ;

� din declara�iile martorilor, anexe la actul de control, rezult� c� petentul a efectuat

activitate de taximetrie f�r� a fi autorizat ;
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� din procesele verbale de contraven�ie întocmite de organele de poli�ie în lunile

ianuarie, februarie �i octombrie 2002, rezult� c� acesta a fost sanc�ionat deoarece

desf��oar� activitate de transport persoane f�r� autoriza�ie.

Ca urmare, organul de control fiscal a stabilit c� petentul pentru perioada

01.01.2002 – 31.05.2003 datoreaz� bugetului de stat impozit pe venit aferent activit��ii de

taximetrie în sum� total� de XXXX lei din care :

� anul 2002 - XXXX lei

� 01.01.-31.05.2003 - XXXX lei

Impozitul pe venit a fost determinat în conformitate cu art.7 din O.G.7/2001, cu

normele de venit stabilite prin Hot�rârea 69/30.11.2001 a Consiliului Jude�ean Sibiu �i Decizia

XX/2002 a Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu.

Pentru neplata la termen a impozitului pe venit organul de control a calculat

major�ri de întârziere în sum� de XXX lei �i penalit��i de întârziere de XXX lei în conformitate cu

art.13 (1) din O.G.11/1996 �i a pct.3(3) din O.G.26/2001.

De asemeni, pentru nedepunerea în termenul legal a declara�iei de venit global pe

anul 2002 petentul a fost sanc�ionat de organul de control cu o penalitate de XXX lei în

conformitate cu art.13.1 din O.G.68/1997 cu modific�rile ulterioare.

     ���
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� Având în vedere constat�rile organului de control, motiva�iile contestatorului,

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada

verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele :

� Organul de control fiscal urmare a sesiz�rii primite de la Poli�ia ora�ului Cisn�die �i

a documentelor anexate acesteia, a procedat la stabilirea bazei impozabile �i a

impozitului pe venit determinat pentru activitatea de taximetrie neautorizat�

desf��urat� de petent în perioada 01.01.2002 – 31.05.2003.

� În ap�rare, petentul sus�ine c� nu a desf��urat activitate de taximetrie, ci a

efectuat transportul unor persoane f�r� a “pretinde bani”.

În drept, sunt aplicabile prevederile :

� art.17 (1) – (2) �i (7) din O.G.7/2001  privind impozitul pe venit unde se arat� :
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“(1) Pentru contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente  �i î�i

desf��oar� activitatea individual, venitul net se determin� pe baz� de norma� de venit.

Ministerul Finan�elor Publice, prin Ordinul Ministrului Finan�elor Publice, stabile�te

nomenclatorul activit��ilor independente pentru care venitul net se poate determina pe

baz� de norme de venit.

(2) Normele de venit �i coeficien�ii de corec�ie ai acestora, stabili�i în func�ie de condi�iile

specifice de desf��urare a activit��ii, se aprob� de direc�iile generale ale finan�elor

publice  teritoriale ale Ministerului Finan�elor Publice pân� cel târziu în ultima zi a lunii

decembrie a anului fiscal precedent celui pentru care sunt stabili�i.

(….)

(7) Activitatea de taximetrie se impune numai pe baz� de norme de venit  (….)

� art.7 (1) – (2) din O.G.7/2001  unde se men�ioneaz� :

“(1) Perioada impozabil� a anului fiscal care corespunde anului calendaristic.

(2) Venitul impozabil realizat pe o frac�iune de an se consider� venit annual impozabil”.

În concluzie, petentul a efectuat transport de persoane cu ma�ina proprie - Dacia

XXX – în perioada 01.01.2002 – 31.05.2003, fapt rezultat din declara�iile martorilor �i actele

întocmite de organele de  poli�ie.

Întrucât activitatea de taximetrie este o activitate independent� a�a cum este

înscris� în nomenclatorul aprobat prin OMFP nr.1733/2003, rezult� conform textelor legal citate

mai sus c� acest fel de activitate se impoziteaz� numai pe baz� de  norme de venit, fapt avut în

vedere de organul de control fiscal prin întocmirea procesului verbal de control nr.XXX/XX

/13.06.2003.

Prin urmare, în mod întemeiat s-a stabilit în sarcina sa un impozit pe venit aferent

perioadei 01.01.2002 – 31.05.2003 în sum� total� deXXX  lei .

În ceea ce prive�te major�rile de întârziere �i penalit��ile, stabilirea acestora în

sarcina petentului reprezint� m�sura accesorie în raport cu debitul.

Pe cale de consecin��, organul de control fiscal în mod legal pentru neplata la

termen a impozitului pe venit stabilit suplimentar a calculat major�ri de întârziere în sum� de ZZ

lei (XX) �i penalit��i de întârziere de XX lei (XX lei) în conformitate cu art. 13 din O.G.11/1996 �i

reapectiv art.131 din O.G.26/2001 pentru anul fiscal 2002 �i în conformitate cu art.12 – 14 din

O.G.61/2003 pentru anul 2003.

De asemeni, petentul pentru nedepunerea Declara�iei privind venitul estimat pe

anul 2002 datoreaz� o penalitate de XX lei XX lei) în conformitate cu art.131b) din O.G.68/1997
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privind procedura de întocmire �i depunere a declara�iilor de impozite �i taxe a�a cum a fost

modificat prin O.G.36/2003.

Pentru considerentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.92/2003 R,

������������������%������������������%������������������%������������������%

Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� pentru suma de XX lei reprezentând :

� XX lei - impozit pe venit

�   XX lei      -major�ri întârziere impozit pe venit

�   XX lei      - penalit��i întârziere impozit pe venit

�   XX lei - penalit��i.

Prezenta  Decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Sibiu  în  termen  de 6 luni de la

comunicare.
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__________________________________________________Serv.Solu�ionare Contesta�ii_________________________________________________
Adresa: str.Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod: 550324

Tel: 0269/218176, Fax: 0269/218315
Website: www.finan�esibiu.ro


