
 DECIZIA Nr.80
din .....2011

Directia generala a finantelor publice...., Biroul de solutionare a contestatiilor a
fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice .... -Serviciul R.C.D.F.-P.F  ,
privind solutionarea contestatiei formulata de catre d-nul  X   domiciliat  în .....

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice ....  , prin Decizia de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit nr. ... /24.11.2010 cu privire la  suma totala de ... lei
reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 pentru veniturile in bani
provenind din comertul cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate. 

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata , in raport de comunicarea
Deciziei de impunere nr..... asa cum  rezulta din data confirmarii de primire ,25.11.2010
si data inregistrarii contestatiei la AFP ..., respectiv 23.12.2010, conform stampilei
acestei institutii.     

I. Petentul  X contesta   Decizia de impunere nr. ... /24.11.2010 prin care s-a
stabilit ca datorata  suma de .... lei , reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe
anul 2010 pentru veniturile in bani provenind din comertul cu amanuntul al bauturilor in
magazine specializate, motivând urmatoarele:

Petentul mentioneaza ca dupa aproximativ o luna de activitate PFA are un deficit
de .... lei  si nu un beneficiu de ... lei asa cum s-a estimat prin Declaratia privind
veniturile estimate , formular 220.

Contribuabilul sustine ca la completarea declaratiei nu a fost atentionat ca aceste
estimari devin cifre oficiale la care se aplica 16% fara a se astepta cifrele oficiale din
Registru jurnal de incasari si plati.

Petentul afirma ca a reziliat contractul de inchiriere a spatiului comercial avand in
vedere ca spatiul inchiriat nu constituie un vad comercial bun iar chiria este mare in
raport cu vanzarile realizate . Legat de aceasta situatie petentul sustine ca urmeaza a
inchiria un alt spatiu pentru desfasurarea activitatii care sa-i poata asigura conditii
decente de trai . 

Fata de cele prezentate  petentul solicita a se anula Decizia de impunere pentru
plati anticipate cu titlu de impozit 

II.  In baza art. 82 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si a Declaratiei privind
venitul estimat pe anul 2010 nr. .../23.11.2010 prin care petentul a declarat un venit
estimat in suma de ... lei  , organul fiscal a emis Decizia de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 nr. .../24.11.2010 prin care a stabilit plati
anticipate cu titlu de impozit  in suma de ... lei 

1/5



III. Avand in vedere constatarile organului de impunere fiscala, sustinerile
petentului, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative
in vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P.... este de a stabili  daca petentul  
datoreaza suma de .... lei reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe
veniturile comerciale  realizate din comertul cu amanuntul al bauturilor in
magazine specializate pentru anul 2010 in conditiile  in care petentul declara la
infiintarea activitatii  prin Declaratia privind venitul estimat pe anul 2010 un venit
brut in suma de ... lei  .

In drept,  referitor la declaratiile de venit estimat , art 81 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , precizeaza: 

“ART. 81
    Declara�ii de venit estimat
    (1) Contribuabilii, precum �i asocia�iile f�r� personalitate juridic�, care încep o
activitate în cursul anului fiscal sunt obliga�i s� depun� la organul fiscal
competent o declara�ie referitoare la veniturile �i cheltuielile estimate a se realiza
pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac
excep�ie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaz�
venituri pentru care impozitul se percepe prin re�inere la surs�.

Referitor la veniturile din activitati independente  art. 46 alin(1) si  (2) din Legea
571/2003 privind Codul fiscal , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
,specifica :

"ART. 46
    Definirea veniturilor din activit��i independente
    (1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile comerciale,
veniturile din profesii libere �i veniturile din drepturi de proprietate intelectual�,
realizate în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, inclusiv din activit��i
adiacente.
    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comer� ale
contribuabililor, din prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la alin. (3),
precum �i din practicarea unei meserii

In speta sunt aplicabile si  prevedreile referitoare la platile anticipate  din  art. 53  
si art 82  alin (1) , alin (2) lit a)  si alin (5)din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza:

ART. 53
    Pl��i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit��i independente
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    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.
  
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. Declara�ia privind venitul estimat se depune o dat�
cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între p�r�i.

(5) Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz� de
calcul venitul anual estimat, în toate situa�iile în care a fost depus� o declara�ie
privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declara�ia de
impunere pentru anul fiscal precedent, dup� caz. La stabilirea pl��ilor anticipate
se utilizeaz� cota de impozit de 16% prev�zut� la art. 43 alin. (1).

In fapt , la inceperea activitatii de comert cu amanuntul al bauturilor in
magazinele specialitate , contribuabilul X a inregistrat la Administratia Finantelor Publice
....  sub nr. ..../23.11.2010, in conformitate cu art. 81, alin (1) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal , republicata cu modificarile si completarile ulteriore, Declaratia privind
venitul estimat pentru anul 2010 prin care declara ca data de inceput a activitatii
25.11.2010  si estimeaza  un venit net pentru anul 2010 in suma de ... lei. 

In conformitate cu dispozitiile legale mai sus enuntate contibuabilii care
realizeaza venituri din activitati independente , in speta din activitati comerciale,  sunt
obligati sa efecueze plati anticipate care se stabilesc de organul fiscal pe baza venitului
anual estimat , utilizandu-se cota de 16% .

La stabilirea platilor anticipate organul fiscal va avea in vedere , ca baza de
calcul venitul anual estimat in toate situatiile in care s-a depus o declaratie privind
venitul estimat pentru anul curent.

In conformitate cu Ordinul MEF   NR. 2371/2007 ANEXA 4 pct 1.1 :
"1. Declara�ia se completeaz� �i se depune de c�tre persoanele fizice care

realizeaz� venituri în bani �i/sau în natur� provenind din:
    1.1. Activit��i independente:
    Declara�ia se completeaz� de c�tre contribuabilii care realizeaz� venituri în
bani �i/sau în natur� provenind din activit��i independente - comerciale �i profesii
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libere, desf��urate în mod individual �i/sau în cadrul unei asocieri f�r�
personalitate juridic�, constituit� între persoane fizice, inclusiv din activit��i
adiacente.
    Declara�ia se depune de c�tre:
    - contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15
zile de la data producerii evenimentului;;"

Petentul afirma in contestatie ca dupa o luna de activitate a realizat o pierdere de
.... lei si solicita anularea deciziei de impunere pentru plati anticipate In drept sunt
aplicabile prevederile art. 83 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza :

ART. 83
    Declara�ia de impunere
    (1) Contribuabilii care realizeaz�, individual sau într-o form� de asociere,
venituri din activit��i independente, venituri din cedarea folosin�ei bunurilor,
venituri din activit��i agricole, determinate în sistem real, au obliga�ia de a
depune o declara�ie de impunere la organul fiscal competent, pentru fiecare an
fiscal, pân� la data de 25 mai inclusiv a anului urm�tor celui de realizare a
venitului.

De asemenea  , in speta sunt aplicabile  prevederile art 2 din Ordinul MEF NR.
2371/2007 ANEXA 3, care precizeaza:

“ART. 2
    Pân� la data de 30 septembrie a anului urm�tor celui pentru care se face
impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anual� pe baza
datelor din declara�iile privind veniturile realizate �i a celorlalte informa�ii aflate
la dispozi�ia sa.

Avand in vedere prevederile legale mai sus enuntate ,  se retine ca regularizarea
impozitului pe veniturile din activitatile independente pentru anul fiscal se efectuaza de
catre organul fiscal competent prin decizia de impunere emisa in baza declaratiei  de
impunere privind veniturile realizate depusa de contribuabil pana la data de 25 mai
inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Astfel prin decizia de impunere anuala se va tine cont de venitul sau pierderea
realizata de contribuabil in anul respectiv , precum si de platile anticipate efectuate de
catre acesta iar daca diferenta stabilita /constatata este in minus ( rd17b -rd18 b )
aceasta suma se compenseaza si / sau se restituie , dupa caz.

Avand in vedere cele de mai sus se retine ca organul fiscal a emis decizia de
impunere pentru plati anticipate nr..../04.05.2009 prin care a stabilit un venit brut estimat
in suma de ... lei , cheltuieli deductibile estimate in suma de .. lei ( conform declaratiei
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petentului )  rezultand  un venit net estimat in suma de ... lei care revin plati anticipate
cu titlu de impozit in suma de .. lei ( ... lei x16%).

Pe cale de consecinta , avand in vedere dispozitiile legale aplicabile in speta ,
mijloacele de proba administrate la dosarul cauzei si cele mentionate mai sus , se retine
ca organul fiscal a intocmit legal Decizia de impunere pentru plati anticipate
nr.../24.11.2010 prin care a stabilit in sarcina petentului suma de... lei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit pe veniturile din comertul cu amanuntul al bauturilor in
magazinele specializate  , motiv pentru care urmeaza a se respinge contestatia ca
neintemeiata.

Pentru considerentele aratate si in temeiul art.216 alin(2) din OG.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala republicata se:

DECIDE

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de d-nul X , inregistrata la
D.G.F.P...  sub nr..../08.02.2011

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni de la
comunicare conform prevederilor  Legeii contenciosului administrativ nr.554/2004.

DIRECTOR EXECUTIV,
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