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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
SATU MARE 
 
 
 
                               DECIZIA ………./……….2007 
                 privind solutionarea contestatiei depusa de ………..  
         inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare 
                Biroul Solutionarea Contestatiilor sub nr……….. 
 
 Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare,Biroul de Solutionare a 
Contestatiilor  a fost sesizat de Biroul Juridic  asupra contestatiei, formulata  de 
…………… impotriva masurilor stabilite prin Decizia de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul 
2007 nr…………, intocmita de Administratia Finantelor Publice a municipiului 
Satu Mare. 
 Dl. …………….  are domiciliul in localitatea Satu Mare str. ………….. . 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se retine ca petentul 
a depus contestatie  inregistrata sub nr. ……….. la  Administratia Finantelor 
Publice a municipiului  Satu Mare . 
 
 Prin adresa nr. ………… ,Administratia Finantelor Publice a municipiului 
Satu Mare raspunde petentului ,fara a inainta contestatia Biroului de Solutionare 
a Contestatiilor. 
 Impotriva acestei adrese, Dl. ………… introduce Actiune Civila  catre 
Tribunalul Satu Mare,iar prin Sentinta Civila nr. ……… data in Sedinta Publica 
din 11 octombrie 2007, Tribunalul Satu Mare obliga D.G.F.P. Satu Mare sa 
solutioneze pe fond contestatia formulata de petent,considerind ca adresa emisa 
de A.F.P. a municipiului Satu Mare nu “are valoarea actului cerut “de dispozitiile 
art. 210 pct. 1 din Codul de procedura fiscala. 
  Prin adresa nr. …………….. Biroul Juridic din cadrul D.G.F.P. 
Satu Mare comunica Biroului Solutionarea Contestatiilor sentinta civila 
pronuntata de Tribunalul Satu Mare ,mai sus mentionata. 
 

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.207 alin.(1), 
Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative 
fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, 
art.206  si art.207 Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva 
actelor administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare este legal investita 
sa se pronunte asupra cauzei. 
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. 
 

Dl. Petruca Paul prin contestatia formulata impotriva masurilor 
stabilite  prin Decizia de impunere nr……………..  intocmita de Administratia 
Finantelor Publice a municipiului Satu Mare, contesta sumele stabilite cu titlu de 
impozit anticipat precum si penalitatile de intirziere calculate pentru trimestrul I 
2007,”penalitati calculate la plata anticipata a impozitului pe venit” 

 
  In motivarea contestatiei,petenta sustine ca si-a desfasurat 
activitatea in cadrul Biroului Notarilor Publici ………. din data de 16.02.2007 
Deasemenea,Decizia de impunere pentru plati anticipate pe anul 2007 a fost 
ridicata de catre petent personal in data de 05.06.2007,data la care a achitat 
impozitul pe primele trimestre ale anului curent. 
 

  
 

II. Luand in considerare constatarile organului de control, motivele 
prezentate de petent, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare ,se retin urmatoarele: 

  1.Referitor la sumele stabilite cu titlu de impozit anticipat 
Prin decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind 

venitul din activitati independente pe anul 2007 nr. …………..se stabilesc in 
sarcina petentului plati anticipate cu titlu de impozit pentru fiecare trimestru ,in 
suma de ……….. lei 

In conformitate cu prevederile art.88  din Legea 571/22.12.2003 privind 
Codul fiscal,referitor la “Stabilirea platilor anticipate de impozit” 

Art. 88 alin.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati 
independente,(…) sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu 
titlu de impozit,exceptindu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se 
stabilesc prin retinere la sursa. 

(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent,pe fiecare 
categorie de venit si loc de realizare,luindu-se ca baza de calcul venitul anual 
estimat (…) 
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(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale,pana la data de 15 
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru (…)” 
 (5) Pentru stabilirea platilor anticipate,organul fiscal va lua ca baza de 
calcul venitul annual estimate,in toate situatiile in care a fost depusa  o declaratie 
privind venitul estimate pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala 
pentru anul fiscal prevedent,dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se 
utilizeaza baremul anual de impunere,prevazut la art. 43 alin.(1) si (3)  (…) 

   Datorita faptului ca data inceperii activitatii petentului a fost 
16.02.2007,inaintea termenului de plata a primului trimestru,impozitul total cu 
titlu de plata anticipate pe anul 2007 a fost impartit in patru rate egale conform 
deciziei nr……………….,urmind a se respinge contestatia Dl. …………… pentru 
acest capat de cerere ca neintemeiata. 

 
Referitor la majorarile de intirziere 
 Conform pct. 5 din Ordinul 1561/19 Octombrie 2004 pentru 

aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitara a 
unor prevederi referitoare la impozitul pe venit,taxa pe valoarea adaugata si 
probleme de procedura fiscala: 

Solutie: “In conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele 
metodologice date in aplicarea art.44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala,republicata,organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei 
stabilite in sarcina contribuabilului prin actul administrative,daca acest act nu a fost 
comunicat contribuabilului,potrivit legii. 

Contribuabilul are obligatia efectuarii platilor anticipate incepind cu data 
comunicarii de catre organul fiscal a deciziei de impunere pentru plati anticipate cu 
titlu de impozit,inclusive pentru sumele inscrise in aceasta decizie si pentru care  
termenele de plata au expirat.” 

 Intrucit Decizia de impunere a fost comunicata petentului in data de 
05.06.2007,si tinind cont de prevederile legale mai sus mentionate,urmeaza a se 
admite contestatia pentru acest capat de cerere.  

 
 

 IV. Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul 
art.213 si art.216 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
                                                  DECIDE 
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 -respingerea contestatiei formulata de ……… ,pentru suma de …….lei 
reprezentind diferenta impozit anticipat pentru  venitul din activitati 
independente pe anul 2007 
 -admiterea contestatiei pentru suma de …… lei   reprezentind majorari de 
intirziere. 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


