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DECIZIA NR. __65___ 
din _____30.05.2011_______ 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de persoana fizic� autorizat� 

X, 
din localitatea X nr. X, jude�ul Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
                                sub nr. X din 14.04.2011 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Administra�ia Finan�elor Publice comunale Suceava prin adresa nr. X/2011 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X 
din 14.04.2011, asupra contesta�iei formulate de persoana fizic� X, CNP X, cu 
domiciliul în localitatea X nr. X, jude�ul Suceava. 

 
Cu adresa nr. X din 14.04.2011, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

Jude�ului Suceava a solicitat contestatoarei, printr-o scrisoare recomandat� cu 
confirmare de primire, precizarea cuantumului sumei contestate. 

 
Prin adresa de r�spuns, înregistrat� în cadrul D.G.F.P. Suceava sub nr. X 

din 11.05.2011, contestatorul nu precizeaz� cuantumul sumei contestate, fapt pentru 
care contesta�ia se consider� formulat� împotriva întregului act administrativ fiscal. 

 
P.F.A X formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere pentru 

pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. X din 11.03.2011, emis� de AFPC 
Suceava, în sum� de X lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venit. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. P.F.A. X X formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 

pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. X/11.03.2011, emis� 
de A.F.P.C. Suceava, cu privire la suma de X lei, reprezentând impozit pe venit. 

 
Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

             

            
Str. x x 
Tel : x 
Fax : x 
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În contesta�ia formulat� P.F.A X precizeaz� c�, având vechime mic� în 

domeniu, nu a reu�it în anul 2010 s� ob�in� lucr�ri pentru valoarea impunerii. 
Contestatorul sus�ine c� suma din decizia de impunere a crescut de la X 

RON în anul 2010 la X RON anul acesta (pe  trimestru în anul 2011), neputând astfel 
face fa�� situa�iei. 

Petentul sus�ine c� activitatea trecut� în contract se execut� numai în 
sezonul c�lduros, la �ar� astfel încât 6-8 luni pe an nu are de lucru. 

  
II. Prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit 

pe anul 2011 nr. X/11.03.2011, emis� de A.F.P.C Suceava, s-a stabilit în sarcina 
petentei suma de X  lei, reprezentând impozit pe venit. 

 
Prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 

2011, nr. X din 11.03.2011, s-a stabilit în sarcina P.F.A. X suma de X lei, 
reprezentând pl��i anticipate cu impozit la un venit net estimat de X lei. 
 

III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  
în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de X lei, reprezentând impozit pe venit, stabilit� 

suplimentar prin Decizia de impunere nr. X/11.03.2011, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice comunale Suceava au stabilit conform prevederilor legale pl��ile 
anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2011, în condi�iile în care persoana 
fizic� contestatoare desf��oar� mai multe activit��i care genereaz� venituri. 

  
În fapt, prin Decizia de impunere nr. X/11.03.2011 s-a stabilit în sarcina 

P.F.A. X pl��i anticipate cu titlu de impozit în sum� de X lei. 
Suma de X lei reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit, aferent unui 

venit net estimat de X lei, provine în urma încadr�rii impozit�rii persoanei fizice la 
normele de venit aplicabile pentru jude�ul Suceava, astfel: 

� activitatea principal� 4321-lucr�ri de instala�ii electrice; 
� activitatea secundar� 4322 – lucr�ri de instala�ii sanitare, de înc�lzire �i de 

aer condi�iona. 
Din Situa�ia privind stabilirea venitului net pe baza normelor de venit, anexat� 

la dosarul cauzei, reiese faptul c�, pentru activitatea principal�, cod CAEN 4321, 
pozi�ia în nomenclatorul activit��ilor comerciale LS107, venitul net determinat pe 
baza normei de venit este în sum� de X lei. 

Pentru activitatea secundar�, Cod CAEN 4322, pozi�ia în nomenclatorul 
activit��ilor comerciale  LS110, venitul net determinat pe baza normei de venit 
este în sum� de X lei. 

Prin însumarea celor dou� activit��i, conform normelor de venit valabile la data 
de 1 ianuarie 2011, rezult�  un venit net de X lei, la care revin pl��i anticipate în 
sum� de X lei. 
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Prin contesta�ia formulat�, petentul precizeaz� c�, având vechime mic� în 
domeniu, nu a reu�it în anul 2010 s� ob�in� lucr�ri pentru valoarea impunerii. 

  
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Referitor la modul de stabilire a venitului net anual pe baza normelor de venit, 
la art. 49 din Codul fiscal se precizeaz� c�: 

 
ART. 49 
„Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 
(1) În cazul contribuabililor care realizeaz� venituri comerciale 

definite la art. 46 alin. (2), venitul net anual se determin� pe baza normelor de 
venit de la locul desf��ur�rii activit��ii. 

(2) Direc�iile generale ale finan�elor publice teritoriale au urm�toarele 
obliga�ii: 

    - stabilirea nomenclatorului, conform Clasific�rii activit��ilor din 
economia na�ional� - CAEN, aprobat� prin Hot�rârea Guvernului nr. 656/1997, 
cu modific�rile ulterioare, pentru care venitul net se determin� pe baz� de 
norme de venit; 

    - stabilirea nivelului normelor de venit; 
    - publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului 

anterior celui în care urmeaz� a se aplica. 
[…] 
(5) Dac� un contribuabil desf��oar� dou� sau mai multe activit��i care 

genereaz� venituri comerciale, venitul net din aceste activit��i se stabile�te prin 
însumarea nivelului normelor de venit corespunz�toare fiec�rei activit��i. 

[…]”. 
 

Din aceste prevederi legale rezult� c� veniturile comerciale pe baza normelor 
de venit se determin� luând în considerare normele de venit de la locul desf��ur�rii 
activit��ii. 

De asemenea, direc�iile generale ale finan�elor publice teritoriale au obliga�ia 
de a stabili care sunt normele de venit �i nomenclatorul conform Clasific�rii 
activit��ilor din economia na�ional� - CAEN, aprobat� prin Hot�rârea Guvernului nr. 
656/1997, cu modific�rile ulterioare, pentru care venitul net se determin� pe baz� de 
norme de venit. 

De asemenea, dac� un contribuabil desf��oar� dou� sau mai multe activit��i 
care genereaz� venituri comerciale, venitul net din aceste activit��i se stabile�te prin 
însumarea nivelului normelor de venit corespunz�toare fiec�rei activit��i. 

 
Din cele prezentate anterior, rezult� faptul c� organele fiscale au stabilit în mod 

corect venitul net estimat în sum� de X lei, pentru care au revenit pl��i anticipate cu 
titlu de impozit în sum� de X lei, prin însumarea normelor de venit aferente celor 
dou� activit��i, conform prevederilor legale citate. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatorului cu privire la suma din decizia de 

impunere care a crescut de la X lei în 2010 la X lei pe trimestru în anul 2011, aceasta 
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nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât, în urma modific�rilor 
aduse Codului fiscal, prin Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 117 din 
23.10.2010, articolul 49, alineatele (1), (2^1), (3), (4), (5) �i (6) s-au modificat �i au 
urm�torul cuprins: 
 
    "ART. 49 
    (1) În cazul contribuabililor care realizeaz� venituri comerciale definite la art. 
46 alin. (2), venitul net anual se determin� pe baza normelor de venit de la locul 
desf��ur�rii activit��ii. 
    .......................................................................... 
    (2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independent� desf��urat� de 
contribuabil care genereaz� venit comercial nu poate fi mai mic� decât salariul 
de baz� minim brut pe �ar� garantat în plat�, în vigoare la momentul stabilirii 
acesteia, înmul�it cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplic� �i în cazul în 
care activitatea se desf��oar� în cadrul unei asocieri f�r� personalitate juridic�, 
norma de venit fiind stabilit� pentru fiecare membru asociat. 
 (…) 
    (5) Dac� un contribuabil desf��oar� dou� sau mai multe activit��i care 
genereaz� venituri comerciale, venitul net din aceste activit��i se stabile�te prin 
însumarea nivelului normelor de venit corespunz�toare fiec�rei activit��i.” 
 

Conform prevederilor art. 49 alin. (5) din Codul fiscal, aplicabile pentru 
anul 2010, „Dac� un contribuabil desf��oar� dou� sau mai multe activit��i 
desemnate, venitul net din aceste activit��i se stabile�te pe baza celei mai ridicate 
norme de venit pentru respectivele activit��i.” 

Din prevederile men�ionate se re�ine c�, în anul 2010, în situa�ia 
contribuabililor care desf��urau dou� sau mai multe activit��i, venitul net din 
activit��i independente impuse pe baza normei de venit se stabilea pe baza celei mai 
ridicate norme de venit pentru respectivele activit��i. 

Începând cu anul 2011, prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 117 din 
23.12.2010, în urma modific�rilor aduse Codului fiscal, prevederile art. 49 alin. (5) 
au un alt con�inut, legiuitorul stabilind c�, în cazul în care un contribuabil desf��oar� 
dou� sau mai multe activit��i care genereaz� venituri comerciale, venitul net se 
determin� prin însumarea nivelului normelor de venit corespunz�toare fiec�rei 
activit��i. 

 
 
Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� organele fiscale au 

determinat venitul net impozabil pentru anul 2011 prin însumarea normei de venit de 
8.040 lei, corespunz�toare activit��ii de instala�ii electrice – cod CAEN 4321, cu 
norma de venit de 11.000 lei, corespunz�toare activit��ii de lucr�ri de instala�ii 
sanitare, de înc�lzire �i aer condi�ionat– cod CAEN 4322, rezultând un venit net 
impozabil pentru anul 2011 de X lei, c�ruia îi corespunde un impozit pe venit datorat 
de P.F.A. X pentru anul 2011 de X lei. 
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Urmare celor precizate anterior, rezult� c� în mod corect organele fiscale din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Comunale Suceava au însumat normele de 
venit corespunz�toare celor dou� activit��i ( 4321 – lucr�rii instala�ii electrice �i 4322 
- lucr�ri de instala�ii sanitare, de înc�lzire �i de aer condi�ionat) stabilindu-se un venit 
estimat de în sum� de X lei, calculat pe baza normelor de venit, la care revin pl��i 
anticipate în sum� de X lei, fapt pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia 
formulat� pentru suma de X lei, ca neîntemeiat�.    
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 49 alin. 1, 2 �i 5 din Legea 571/2003 privind codul fiscal coroborate 
cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

                                   
 

DECIDE: 
 

Respingerea contesta�iei formulate de P.F.A. X, CNP X, împotriva Deciziei 
de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. X/11.03.2011, 
emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Comunale Suceava, cu privire la suma de 
X lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


