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DECIZIA NR.101 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2009 

         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a 
fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ... 
asupra contesta�iei formulat� de domnul de X  cu domiciliul în ..., 
str…….., nr…., ap…. jude�ul ..., privind Decizia de impunere pentru 
plati anticipate cu titlu de impozit nr………/2009 emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ..., referitoare la suma 
de ….. lei.  

           Contesta�ia a fost depus� la Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului ... sub nr. …../2009.            

         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

         I. Prin contesta�ia formulat�, domnul X din ..., solicit� 
reducerea obliga�iei de plat� anticipat� pentru anul 2009, în 
sus�inerea contesta�iei aducând ca argumente diminuarea veniturilor 
realizate în prima parte a anului 2009 comparativ cu aceia�i 
perioada a anului 2008. 

              

 

     II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului ..., au consemnat urm�toarele:  

     Prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit privind venitul din activit��i independente pe anul 2009 nr. 
……….. din data de ………., Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului ... a stabilit în sarcina contribuabilului X pla�i anticipate 
cu titlu de impozit în sum� de …. lei. 

     III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, 
constat�rile organelor fiscale �i actele normative în vigoare, se 
re�in urm�toarele: 

     Domnul X are domiciliul în ..., str. ....., nr...., ap...., jude�ul 
.... 
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            Cauza supus� solu�ion�rii este daca dl. X din ... 
datoreaz� pl��i anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2009 în 
sum� de ..... lei, stabilit� prin decizia de impunere pentru pl��i 
anticipate nr. ....../2009, emis� în baza Declara�iei 200 privind 
veniturile realizate în anul 2008 depus� de contribuabil la data 
de ......, în condi�iile în care nu a fost depus� o declara�ie privind 
veniturile estimate din activitati independente pe anul 2009. 

            In fapt, dl. X depune la Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului ... la data de ......, Declara�ia special� privind veniturile 
realizate în anul 2008, pentru activitatea de topografie, înregistrat� 
sub nr. ....., declarând un venit brut în sum� de ..... lei, cheltuieli 
deductibile în sum� de ..... lei, venit net în sum� de ......lei. 

            Ulterior, urmare înregistr�rii la organul fiscal a Declara�iei  
privind veniturile realizate în anul 2008 din data de ……., a fost 
emis� Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit 
privind venitul din activit��i independente pe anul 2009 nr. …….. prin 
care se stabileste obliga�ia de pl��i anticipate în sum� de …..lei. 

       In drept, prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare stipuleaz�: 

      "Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabileste 
pe fiecare surs� din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. 
a), c) �i f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale 
reportate." 

      "Art. 41. - Categoriile de venituri supuse impozitului pe 
venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: 

a) venituri din activit��i independente, definite conform art. 
46; (...) 

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 
61; (...) 

f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71;" 

    “Art. 53 - Un contribuabil care desfasoar� 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 prevazute la art. 52, pentru care plata 
anticipat� se efectueaz� prin re�inere la surs�.” 
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     "Art. 81. - (3) Contribuabilii care, în anul anterior, au 
realizat pierderi �i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici 
decât anul fiscal, precum �i cei care, din motive obiective, 
estimeaz� c� vor realiza venituri care difer� cu cel putin 20% 
fa�� de anul fiscal anterior depun, odat� cu declara�ia privind 
venitul realizat, �i declara�ia estimativ� de venit." 

    "Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizeaza 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) Platile 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, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se 
comunica contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor 
efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), 
contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei 
datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta 
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul 
precedent si suma reprezentând plati anticipate datorate de 
contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza 
pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. (...) 

       (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 privind venitul realizat 
pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor 
anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%, prevazuta la art. 43 
alin. (1)." 

   „ART. 83 – (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 
privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru 
fiecare an fiscal, pân� la data de 15 mai inclusiv a anului 
urm�tor celui de realizare a venitului. Declara�ia privind venitul 
realizat se completeaz� pentru fiecare surs� �i categorie de venit. 
Pentru veniturile realizate într-o form� de asociere, venitul declarat 
va fi venitul net/pierderea distribuit� din asociere” 
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     Fa�� de cadrul legal men�ionat anterior se re�in urmatoarele: 

     Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i 
independente sunt obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i 
anticipate cu titlu de impozit.  

     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 privind venitul realizat pentru anul fiscal 
precedent, dupa caz. 

     Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi �i cei 
care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, 
precum �i cei care, din motive obiective, estimeaz� c� vor realiza 
venituri care difer� cu cel putin 20% fa�� de anul fiscal anterior 
depun, odat� cu declara�ia privind venitul realizat, �i declara�ia 
estimativ� de venit. 

     Prin completarea �i depunerea formularului 200 "Declaratie 
special� privind veniturile realizate", contribuabilii declar� toate 
veniturile realizate, urmand ca organul fiscal s� stabileasc� impozitul 
pe venitul anual impozabil datorat, pe fiecare surs� �i categorie de 
venit, s� efectueze regulariz�rile acestuia cu platile anticipate 
efectuate în cursul anului �i s� stabileasc� diferen�ele de impozit de 
plat� sau de restituit prin emiterea deciziei de impunere anuala. 

    Astfel, din declara�ia privind veniturile realizate în anul 2008 
de contribuabil pentru activitatea desfasurat�, depus� de petent la 
Administra�ia finatelor publice a municipiului ... sub nr....../2009, 
rezult� urmatoarele: 

- Venit brut = ...... lei; 

- Cheltuieli deductibile = ...... lei; 

- Venit net = ...... lei. 

      In spet�, în lipsa declara�iei estimative de venit pentru anul 
2009, organul fiscal teritorial a stabilit pl��ile anticipate pentru anul 
2009 pe baza venitului realizat în anul precedent, rezultat din 
Declara�ia 200 privind veniturile realizate în anul 2008 din data de 
........ 

      Avand in vedere ca dl. X  nu a uzat de posibilitatea 
depunerii pan� la data de 15 mai 2009 a declara�iei de venit 
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estimat pentru anul 2009 , organul fiscal a procedat corect la 
emiterea deciziei de pl��i anticipate pentru anul 2009 pe baza 
venitului realizat în anul fiscal 2008, declarat de contestator prin 
Declara�ia 200 privind veniturile realizate în anul 2008 din data de 
.......... 

      Fa�� de cele ar�tate, contesta�ia domnului X împotriva 
Deciziei de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe 
anul 2009 nr............, prin care s-au stabilit în sarcina contribuabilului 
pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 în sum� total� de ...... 
lei reprezentand pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venit, urmeaz� 
a fi respins� ca neintemeiat�. 

      Pentru considerentele aratate mai sus �i în temeiul 
Ordonan�ei Guvernului nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se :    

D E C I D E 

    Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
Domnul X din ..., împotriva Deciziei de impunere pentru pl��i 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 nr........../2009 emis� de 
Administra�ia finan�elor publice ..., referitor la suma de ........ lei 

     


