D 178.IL.2009
Biroul Solutionare Contestatii din Cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice - Serviciul Gestiune
Registrul Contribuabil si Declaratii din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice prin adresa nr. ............ cu privire la contestatia formulata de Dl. O
CNP .........
Obiectul contestatiei il constituie masurile dispuse de organul fiscal prin
Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit nr. ........, in suma
de ....... lei, reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 207 din O.G. nr. 92/2003,
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, in raport de data comunicarii titlului de creanta contestat,
respectiv .........., potrivit confirmarii de primire si de data inregistrarii contestatiei
la Administratia Finantelor Publice , respectiv ......., asa cum reiese din amprenta
stampilei registraturii aplicata pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.
Directia Generala a Finantelor Publice prin biroul solutionarea contestatiilor,
constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din
O.G. nr. 92/2003 ®, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, este competenta sa solutioneze prezenta
contestatie.
I Dl. O contesta Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit nr. ................. pentru faptul ca nu are venituri pe anul ......... la nivelul
anului ......... si propune a ramane valabila Decizia de impunere din ................
Petentul anexeaza in sustinerea cauzei un copie de pe contractul de prestari
servicii nr. .................din care rezulta veniturile pe anul ...............
II Administratia Finantelor Publice - Serviciul Gestiune Registrul
Contribuabil si Declaratii, in Referatul cu propuneri de solutionare a
contestatiei nr. ......................, sustine urmatoarele:
In data de .................... cu nr. ..........., Dl. O, CNP ..............., a depus declaratia
privind veniturile realizate pe anul ....... in baza careia a fost emisa decizia de
impunere de plati anticipate nr. ...................... in care transele de la trimestrul ...
si ... au ramas nemodificate iar transele din trimestrul ..... si .... au fost marite in
conformitate cu venitul declarat de dl. O prin declaratia de venit pe anul .............
Dl. O avea posibilitatea ca odata cu declaratia privind veniturile realizate pe
anul ......... pana la ............... sa depuna o declaratie estimativa in conformitate cu
art. 81, al. (3) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal care precizeaza
“contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat
venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal precum si cei care din motive
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obiective, estimeaza ca vor realiza venituri ce difera cu cel putin 20 % fata de anul
fiscal anterior depun odata cu declaratia privind venitul realizat si declaratia
estimativa de venit”.
In concluzie organul fiscal considera ca decizia de plati anticipate a fost emisa
in mod corect folosind aplicatia informatica in conformitate cu Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.
La actuala verificare nu s-au constatat fapte de natura penala.
III Luind in considerare constatarile organului de inspectie fiscala,
documentele existente la dosarul contestatiei precum si actele normative in
vigoare in perioada invocata de contestatoare si organul de control se retin
urmatoarele:
In fapt, Domnul O. in data de ................ depune la Administratia Finantelor
Publice Declaratia speciala privind veniturile realizate pe anul ....., inregistrata sub
nr. .........
Din analiza acestei declaratii rezulta ca domnul O. a desfasurat in anul .......
si a realizat urmatoarele venituri din profesii libere:
1.-venit brut = ............ lei;
2.-cheltuieli deductibile= ............ lei
3.-venit net = ......... lei.
In data de .......... A.F.P emite Decizia de impunere pentru plati anticipate cu
titlul de impozit pe anul ...... cu nr. de inregistrare .........., unde la Cap. ..... - Plati
anticipate cu titlul de impozit, la venit net estimat a fost trecuta suma de .............
lei careia ii revine plati anticipate cu titlul de impozit suma de ........... lei. Aceasta
suma a fost impartita pe trimestre astfel :
-...................
......lei
-...................
......lei
-................... ........lei
-................... ......... lei
Cauza supusa solutionarii biroului solutionare contestatii din cadrul
D.G.F.P. este de a stabili daca organele fiscale competente ale A.F.P. au
stabilit corect platile anticipate cu titlul de impozit pe anul .......... in conditiile
in care contestatorul nu depune Declaratia privind venitul estimat pentru
anul ....... in conformitate cu prevederile Codului fiscal.
In drept, sunt aplicabile prevederile art. 82, al. (1), (2), (3) si (5) si art. 81,
al. (3) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, care precizeaza:
ART. 82
(1) “Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente,
din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum
şi venituri din activităţi agricole sunt obligaţi să efectueze în cursul anului
plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care
plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă”.
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(2) “Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare
sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul
net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se
comunică contribuabililor, potrivit legii (....)”.
(3) “Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepţia impozitului pe
veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectuează potrivit
deciziei emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat (....)”.
(5) “Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de
calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie
privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din declaraţia
privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea
plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16%, prevăzută la art. 43
alin. (1)”.
Art. 81 - Declaratii de venit estimat
(3) “Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care
au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care,
din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin
20% faţă de anul fiscal anterior depun, odată cu declaraţia privind venitul
realizat, şi declaraţia estimativă de venit”.
Analizand textele de lege susmentionate rezulta ca domnul O. a avut
posibilitatea ca odata cu declaratia privind veniturile realizate pe anul ......... pana
la data de ............ sa depuna o declaratie estimativa, drept pentru care organul de
solutionare a contestatiei considera ca organele fiscale competente din cadrul
A.F.P. au emis corect Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlul de
impozit nr. ..................................
Referitor la solicitarea petentului de a fi impus dupa decizia de plati anticipate
nr. ...................... precizam ca aceasta a fost emisa de organul fiscal din oficiu
pentru un venit net estimat de ......... inainte ca dl. O. sa depuna la organul fiscal
Declaratia speciala privind veniturile realizate pe anul .......... in baza careia a fost
emisa Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlul de impozit
nr. .............................. prin care transele de la trimestrul .... si .... au ramas
nemodificate iar transele din trimestrul.... si ....au fost marite in conformitate cu
venitul aferent anului .................. declarat de petent.
Avand in vedere cele mentionate mai sus contestatia urmeaza a fi respinsa ca
neantemeiata.
Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul art. 81, al.
(3), art.82, al. (1), (2), (3), (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile s
completarile ulterioare, privind Codul fiscal, coroborate cu art.205, 207, 209, 210,
216 al. (1) din OG 92/2003®, privind Codul de procedura fiscala.
Directorul Coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice
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DECIDE:
Art. 1 -Respingerea ca neantemeiata a contestatiei formulata de domnul
O. pentru suma totala de .................. lei reprezentand plati anticipate cu titlul
de impozit pe anul .............
Art. 2-Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ............. in termen
de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR COORDONATOR
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