D.G.F.P. DOLJ
Serviciul Solutionare Contestatii
Nr............/.............2006

DECIZIA nr84/2006
privind solutionarea contestatiei formulate de
D-na X din Craiova,
impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din activitati independente pe anul 2006

In data de 09.06.2006 D-na X din Craiova a depus contestatie, inregistrata la
D.G.FP. sub nr.Y, impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din activitati independente pe anul 2006 nr.Y, intocmita de
catre organele de control din cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului.
Constatandu-se indeplinita procedura, ceruta de art.171 alin (1) din O.G.
nr.92/20043 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile
ulterioare, se trece la solutionarea pe fond a cauzei.
I. In fapt, D-na X din Craiova, strada Y, nr.Y, bloc Y, scara Y, apt.Y,
contesta Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din activitati independente pe anul 2006 nr.Y, intocmita de catre organele de
control din cadrul Administratiei Finantelor Publice in sustinere invocand
urmatoarele:
“Contest repartizarea pe transe a sumei datorate ca impozit anticipat pentru
anul 2006 din decizia de impunere nr.Y din Y. Aceasta deoarece am achitat in data de
16.03.2006 prima transa in valoare de Y lei conform chitantei nr.Y si scazand aceasta
suma din totalul de Y raman Y pentru fiecare din urmatoarele 3 transe. In consecinta
va rog sa revizuiti repartitia pe transe a sumei de Y.”
II. Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
privind venitul din activitati independente pe anul 2006 nr.Y din 31.05.2006,
intocmita de catre organele de control din cadrul Administratiei Finantelor Publice a
Municipiului Craiova, s-au stabilit in sarcina petentului plati anticipate cu titlu de
impozit in suma de Y platibile in 4 transe astfel :
- 15.03.2006 – Y ;
- 15.06.2006 – Y ;

- 15.09.2006 – Y ;
- 15.12.2006 – Y ;
Decizia de plati anticipate cu titlu de impzit privind venitul din activitati
independente pe anul 2006 a fost intocmita in data de 31.05.2006 dupa expirarea
primului termen de plata motiv pentru care prima transa de impozit s-a stabilit la
nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent diferenta
repartizandu-se pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal.
III. Din analiza actelor si documentelor aflate la dosarul cauzei si avand in
vedere motivele invocate de catre petent si constatarile organului de control, in raport
cu actele normative invocate, se retin urmatoarele:
Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. este daca platile anticipate cu titlu de
impozit stabilite in sarcina petentului au fost calculate cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.
In fapt, la data de 31.05.2006 organele de control din cadrul Administratiei
Finantelor Publice emit Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din activitati independente nr.Y prin care s-au stabilit plati
anticipate cu titlu de impozit in suma Y.
Decizia de plati anticipate cu titlu de impzit privind venitul din activitati
independente pe anul 2006 a fost intocmita in data de 31.05.2006 dupa expirarea
primului termen de plata motiv pentru care prima transa de impozit s-a stabilit la
nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent diferenta
repartizandu-se pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal.
In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.53 si art.82 si 83 din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare
care prevad :
ART. 53
Pl i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit i independente
Un contribuabil care desf oar o activitate independent are obliga ia s
efectueze pl i anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat,
potrivit art. 82, cu excep ia veniturilor prev zute la art. 52, pentru care plata
anticipat se efectueaz prin re inere la surs .
ART. 82
“Stabilirea pl ilor anticipate de impozit
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente, din cedarea
folosin ei bunurilor, cu excep ia veniturilor din arendare, precum i venituri din
activit i agricole sunt obliga i s efectueze în cursul anului pl i anticipate cu titlu
de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care pl ile anticipate se stabilesc
prin re inere la surs .
(2) Pl ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare surs de
venit, luându-se ca baz de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în
anul precedent, dup caz, prin emiterea unei decizii care se comunic
contribuabililor potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dup expirarea
termenelor de plat prev zute la alin. (3) contribuabilii au obliga ia efectu rii

pl ilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plat al anului
precedent. Diferen a dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
anul precedent i suma reprezentând pl i anticipate datorate de contribuabil la
nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaz pe termenele de plat
urm toare din cadrul anului fiscal. Pentru declara iile de venit estimativ, depuse în
luna decembrie, nu se mai stabilesc pl i anticipate, venitul net aferent perioadei
pân la sfâr itul anului urmând s fie supus impozit rii, pe baza deciziei de impunere
emise pe baza declara iei de venit. Pl ile anticipate pentru veniturile din cedarea
folosin ei bunurilor, cu excep ia veniturilor din arend , se stabilesc de organul fiscal
astfel:
a) pe baza contractului încheiat între p r i; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partid
simpl , potrivit op iunii.
(3) Pl ile anticipate se efectueaz în 4 rate egale, pân la data de 15 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru, cu excep ia impozitului pe veniturile din arendare,
pentru care plata impozitului se efectueaz potrivit deciziei emise pe baza declara iei
de venit. Contribuabilii care determin venitul net din activit i agricole, potrivit art.
72 i 73, datoreaz pl i anticipate c tre bugetul de stat pentru impozitul aferent
acestui venit, în dou rate egale, astfel: 50% din impozit, pân la data de 1
septembrie inclusiv, i 50% din impozit, pân la data de 15 noiembrie inclusiv”.
Fata de cele prezentate se constata ca masura prin care organele de control din
cadrul Admninistratiei Finantelor Publice Dolj au stabilit in sarcina petentului plati
anticipate cu titlu de impozit in suma de Y a fost data cu respectarea prevederilor
legale avand in vedere ca aceastea au fost stabilite pentru prima transa la nivelul
trimestrului IV al anului precedent si diferenta a fost repartizata pe celalalte 3 transe
ale anului curent.
Sustinerea petentei referitoare la faptul ca a platit prima transa in suma de Y
RON, mai mare decat suma stabilita prin decizie, urmand ca diferenta sa se imparta
pe urmatoarele transe la emiterea deciziei de plati anticipate, nu poate fi retinuta
deoarece chiar daca a platit mai mult diferenta in plus ramane in cont si se regleaza in
functie de platile ulterioare.
Avand in vedere cele prezentate mai sus , in temeiul art.186 alin. 3 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se :
DECIDE
- respingerea ca nemotivata a contestatiei formulate de D-na X
- prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul in termen de 6 luni de la
primire.

