
D   E   C   I   Z   I   E    nr. 246/14.12.2007
                        privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dna                                           
                                                               inregistrata la DGFP-.

                             I. Prin contestatia formulata dna  contesta obligatiile fiscale pe anul 2006
in suma de  lei stabilite prin Decizia de impunere anuala nr. 35300106950995/30.08.2007
intocmita de catre organele fiscale din cadrul AFPM .                          In contestatie petenta
mentioneaza ca in anul 2006 a realizat venituri din salarii ca urmare a incheierii unei
conventii civile cu asociatia de proprietari din str.  

          Pentru venitul lunar realizat in cadrul asociatiei a fost retinut la sursa un
impozit de 10% care a fost virat la bugetul de stat si totodata a depus in fiecare luna la
organul fiscal declaratia 100 din care reiese ca impozitul a fost achitat.

         La emiterea deciziei de impunere organul fiscal nu a tinut cont de faptul ca
impozitul a fost achitat motiv pentru care solicita anularea acesteia.       

        
         II. In anul 2006 petenta a realizat venituri ca urmare a incheierii unei conventii

civile reglementat de art. 52 lit. d din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
            Asociatia de proprietari din str., a completat si inregistrat la AFPM  Declaratia

informativa privind impozitul retinut cu regim de retinere la sursa pe anul 2006, cod 205, cu
un venit net de 119 lei si impozitul aferent de  lei.

             Adeverinta pe care asociatia de locatari o elibereaza catre petenta si care a
fost atasata la declaratia speciala este cu un venit net de  lei cu impozitul aferent de  lei.

   La emiterea Deciziei de impunere anuala pa anul 2006 cu nr.
35300106950995/30.08.2007 s-a luat in calcul ca venit net realizat suma de  lei, declarata
prin declaratia cod 200 depusa de petenta la organul fiscal si obligatiile stabilite privind
platile anticipate in suma de 19 lei declarata de agentul economic prin declaratia cod 205 pe
anul 2006.

        III. Avind in  vedere  constatarile  organului  de  control, sustinerile petentei,
documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata,
invocate de catre contestatoare si de catre organele de control, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine urmatoarele:

      - in anul 2006 dna  a realizat venituri in baza unei conventii civile incheiata cu
asociatia de locatari pentru care platitorul de venit  avea obligatia de a retine si de a vira un
impozit anticipat de 10% prin retinere la sursa, reprezentind plati anticipate asa cum prevede
art. 52 alin.1 lit. d si alin.2, lit. a  din Legea nr. 571/2003, actualizata, privind Codul fiscal:   

       "(1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira
impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:
 .....................................................................................................................................................
               d) venituri din activitati desfasurate an baza contractelor/conventiilor civile
ancheiate potrivit Codului civil;
 .....................................................................................................................................................
                      2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
                 a) an cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a) - e), aplicand o cota de
impunere de 10% la venitul brut;



       (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent
veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f).

       - Asociatia de proprietari din str.  , cod fiscal 116837726, a completat si
inregistrat la AFPM  Declaratia informativa privind impozitul retinut pe venituri cu regim de
retinere la sursa Cod 205 aferenta anului 2006 asa cum prevede art. 93, alin.1 si 2 din Legea
nr. 571/2003, actualizata:

       (1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati
sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa declare impozitul retinut la sursa, pana la termenul de
virare a acestuia inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul titlu.
                   (2) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia
sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar
de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru
anul expirat.

    - la emiterea Deciziei de impunere anuala pe anul 2006 cu nr.
35300106950995/30.08.2007 s-a luat in calcul impozitul anticipat in suma de  lei asa cum
apare declarat de agentul economic in declaratia informativa cod 205, corespunzator unui
venit net de  lei preluat din declaratia speciala pe anul 2006, cod 200, depusa de petenta la
organul fiscal.        

          - ulterior la dosarul contestatiei a fost depusa Declaratia informativa  cod
205(rectificativa) inregistrata la AFPM  sub nr. 1904/13.12.2007 prin care agentul economic
declara un venit net de lei cu impozitul aferent de  lei.

    Avind in vedere cele precizate rezulta ca Decizia de impunere anuala nr.
35300106950995/30.08.2007 este eronat intocmita motiv pentru care se impune desfiintarea
si refacerea acesteia tinind cont de venitul net in suma de  lei si impozitul aferent de  lei
declarate prin Declaratia informativa rectificativa cod 205.

                 La refacerea deciziei de impunere se vor avea in vedere prevederile
pct.12.7 si 12.8 din Ordinul ANAF nr. 519/2005 :

               "12.7 Decizia de desfiintare va fi pusa in executare in termen de 30 de zile
de la data comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al
contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
                     12.8 Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor
deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului sume mai mari decit cele
din actul desfiintat, acesta putind fi contestat potrivit legii."                                                       
                 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul Legii nr.
571/2003, actualizata, art.93, coroborate cu art. 205, art. 206 si art. 216 din OG nr. 92/2003
din OG.92/2003, republicata, titlul IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva
masurilor dispuse prin actele administrative fiscale, in baza referatului nr. 55077/14.12.2007
se                                                                      
                                                   D     E     C     I     D    E :

            - desfiintarea Deciziei de impunere anuala pe anul 2006 nr.
35300106950995/30.08.2007 prin care s-a stabilit ca si obligatie de plata suma de  lei
reprezentind diferenta impozit pe venit pe anul 2006 si refacerea acesteia tinind cont de
impozitul in suma de lei reprezentind platile anticipate declarat in Declaratia informativa
(rectificativa) cod 205.

                   -  prezenta decizie se comunica la :                                                                
                                                                                       


