DECIZIA NR. 1059/2011
privind soluţionarea contestaţiei
nr. .../...formulată de ... din ...
Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... a fost sesizată de
A.F.P. ... asupra contestaţiei nr. ... înregistrată la D.G.F.P. ... sub nr. ...,
formulată de persoana fizică ... cu domiciliu în comuna ..., nr. ...,
judeţul ..., având CNP ....
Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei de impunere pentru
plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul ... nr. ... din data de ... emisă
de către A.F.P. ....
Prin adresa nr. ... din data de ..., Compartimentul Soluţionare
Contestaţii din cadrul D.G.F.P. ... a solicitat petentului completarea
contestaţiei în ceea ce priveşte cuantumul sumei contestate.
Prin adresa nr. ... din data de ..., petentul menţionează sumele de:
- ... lei – venit brut estimat în plus;
- ... lei – cheltuieli deductibile estimate în plus;
- ... lei – venit net estimat în plus;
- ... lei – plăţi anticipate cu titlu de impozit,
solicitând anularea deciziei de impunere nr. .../... ce stabileşte diferenţe
de plăţi anticipate cu titlu de impozit în sumă de ... lei şi emiterea unei
noi decizii.
Contestaţia a fost formulată în termenul legal, decizia contestată
fiind primită de petent în data de ..., conform semnăturii de primire de pe
decizia de impunere contestată.
Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.
205 şi 209 alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... este competentă să
soluţioneze contestaţia formulată de ... din ....
I. Petentul în susţinerea contestaţiei mentionează că:
- în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, A.F.P. ... a emis
decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul ....
nr. .../... prin care au fost stabilite plăţi anticipate pe ... şi termene
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scadente, la un venit net estimat de ... lei, sumele astfel stabilite fiind
achitate la zi;
- în anul ... nivelul activităţii desfăşurate s-a diminuat cu peste 20%
faţă de anul ..., în condiţiile crizei economice care persistă;
- la data de ... a depus la D.G.F.P. ... declaraţia privind veniturile
realizate pe anul ... şi declaraţia privind venitul estimat pe anul ... sub nr.
.../..., în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, art. 81 alin. 3 ultima
teză ;
- până la data de ... a realizat venituri în sumă de ... lei şi cheltuieli
de ... lei, şi nu are resurse pentru achitarea sumelor stabilite prin decizia
nr. .../....
Faţă de cele mai sus menţionate petentul solicită, în conformitate
cu prevederile Codului Fiscal, art. 81 alin. 3 ultima teză, anularea
deciziei de impunere nr. .../... şi menţinerea deciziei de impunere pentru
plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul ... nr. .../...ca fiind legală şi
temeinică sau emiterea unei noi decizii pentru un venit net estimat la ...
lei.
II. Prin Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de
impozit pe anul ... nr. ... din ... emisă de către A.F.P. ... s-a stabilit
suma de ... lei reprezentând diferenţe de plăţi anticipate cu titlu de
impozit.
În referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei organul fiscal
teritorial menţionează că s-a procedat potrivit legii la stabilirea obligaţiilor
de plată anticipată pe anul ... potrivit prevederilor legale art. 82 alin. 5 din
Codul Fiscal şi propune respingerea contestaţiei ca neîntemeiată legal.
Totodată se menţionează că în cauză nu s-a formulat sesizare
penală şi contestaţia a fost depusă în termen.
III. Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivaţiile contestatorului şi în raport cu
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... a fost investită să
analizeze dacă suma contestată de ... lei reprezentând diferenţe de
plăţi anticipate cu titlu de impozit, este legal stabilită prin Decizia
de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul ...
nr. ... din ....
În fapt, din documentele aflate la dosarul cauzei rezultă că
organul fiscal, respectiv A.F.P. ..., a emis în temeiul art. 82 alin. 2 teza a
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2-a din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu
titlu de impozit pe anul ... nr. ... din data de ..., prin care s-a stabilit
petentului plăţi anticipate la nivelul trimestrului IV al anului .... Conform
prevederilor art. 82 alin. 2 teza a 3-a al aceluiaşi act normativ, decizia de
impunere .../... a fost modificată de decizia de impunere nr. .../... care a
fost emisă ţinând seama de datele din declaraţia privind veniturile
realizate pe anul ..., respectiv Declaraţia 200, depusă de petent în data
de ...şi înregistrată la organul fiscal sub numărul ....
Nu poate fi reţinută afirmaţia petentului precum că la data de ... a
depus la D.G.F.P. ... declaraţia privind veniturile realizate pe anul ... şi
declaraţia privind venitul estimat pe anul ... sub nr. .../.... Din
documentele aflate la dosarul contestaţiei se reţine că declaraţia privind
venitul estimat pe anul ..., declaraţie depusă în xerocopie la dosar, nu
prezintă număr şi dată de înregistrare al organului fiscal A.F.P. ...,
aceasta având doar datele completate de petent, respectiv semătura
contribuabilului şi data de .... Totodată se reţine că în referatul cu
propuneri de soluţionare emis de A.F.P. ... se menţionează că declaraţia
privind venitul estimat pe anul ... nu figurează în evidenţa organului
fiscal, sub nr. .../... fiind înregistrată doar declaraţia privind veniturile
realizate pe anul ..., respectiv Declaraţia 200.
Faţă de cele mai sus menţionate, în conformitate cu art. 82 alin. 5
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal
a luat ca bază de calcul venitul net din declaraţia privind venitul realizat
pentru anul fiscal precedent, întrucât declaraţia privind venitul estimat pe
anul ... nu a fost depusă de contribuabil odată cu declaraţia privind
veniturile realizate pe anul ..., aceasta nefigurând în baza de date a
organului fiscal.
Având în vedere cele mai sus precizate, contestaţia urmează a fi
respinsă pentru suma de ... lei reprezentând diferenţe de plăţi anticipate
cu titlu de impozit stabilită prin Decizia de impunere pentru plăţi
anticipate cu titlu de impozit pe anul ... nr. ... din ....
În drept, art. 82 alin. 2 şi alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare prevede:
“ART. 82 - Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
[...] (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
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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 de venit estimativ 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
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.[...]
(5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca
bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost
depusă o declaraţie privind venitul estimat pentru anul curent, sau
venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal
precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota
de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1).[...]
Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul
art. 82 alin. 2 şi alin. 5, coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art 211,
art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare se:
DECIDE
1. Respingerea ca neîntemeiată legal a contestaţiei
nr. .../... formulată de persoana fizică ... cu domiciliu în ..., împotriva
Deciziei de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul ...
nr. ... din data de ... emisă de către A.F.P. ... pentru suma de ... lei
reprezentând diferenţe de plăţi anticipate cu titlu de impozit.
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2. În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data
primirii, la instanţa de contencios administrativ competentă din cadrul
Tribunalului ....
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