
            MINISTERUL FINANTELOR PUBLIC
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA
         BIROUL SOLUTIONARE  CONTESTATII

DECIZIA NR. 34/2006,

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata
de Administratia Finantelor Publice Targoviste asupra contestatiei
inregistrata sub nr. ... din data de ..., formulata de persoana fizica ... din
..., judetul Dambovita, avand codul numeric personal ... si inregistrata la
D.G.F.P. Dambovita sub numarul ... din data de ....

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere pentru
plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei
bunurilor pe anul 2006, avand numarul de inregistrare ... din data de ...
emisa de catre Administratia Finantelor Publice Targoviste, prin care s-a
stabilit de plata suma de ... lei RON, reprezentand obligatii de plata
anticipate, datorate pentru perioada cuprinsa in contractul de inchiriere. 

Contestatia a fost semnata de titularul dreptului procesual si a fost
depusa in termenul legal.

    
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.

175, 176, 177, 179 alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este competenta sa
solutioneze contestatia formulata de persoana fizica ....

I. Petentul, persoana fizica ..., contesta Decizia de impunere
pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea
folosintei bunurilor pe anul 2006, avand numarul de inregistrare ... din
data de ... emisa de catre Administratia Finantelor Publice Targoviste,
prin care s-a stabilit de plata suma de ... lei RON, reprezentand obligatii
de plata anticipate, datorate pentru perioada cuprinsa in contractul de
inchiriere.

Contractul de inchiriere intre petent si ..., a fost inregistrat la
Administratia Finantelor Publice Targoviste sub numarul ... din data de
... si reziliat incepand cu data de ..., cu cererea inregistrata sub numarul



... din data de .... Petentul sustine ca derularea contractului de inchiriere
trebuia sa inceapa la data cand a fost depus la  Administratia Finantelor
Publice Targoviste, nu la data de ... cand este stipulat in contractul de
inchiriere.

Fata de aceste motive, se solicita admiterea contestatiei si
desfiintarea Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2006,
avand numarul de inregistrare ... din data de ....

II. Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2006,
avand numarul de inregistrare ... din data de ... emisa de catre
Administratia Finantelor Publice Targoviste, s-a stabilit de plata suma de
... lei RON, reprezentand obligatii de plata anticipate, datorate pentru
perioada cuprinsa in contractul de inchiriere.

Decizia de impunere a fost emisa pe baza contractului de
inchiriere, incheiat intre parti, care stipuleaza ca derularea contractului
de inchiriere incepe la data de ..., fapt pentru care a fost emisa decizia
de impunere nr. ... din data de ..., aceasta decizie nefiind atacata de
petent desi se preciza data inceperii contractului de inchiriere, respectiv
data de .... Petentul depune o cerere de reziliere a contractului de
inchiriere incepand cu ... inregistrata sub numarul ..., in data de ... fapt
pentru care se emite decizia nr. ... din data de ..., unde au fost stabilite
obligatii de plata anticipate, reprezentand cuantumul obligatiilor pentru
perioada derularii contractului de inchiriere, nicidecum pentru diferentele
de plata ramase neachitate.

Avand in vedere cele mentionate, organul emitent al deciziei de
plati anticipate propune respingerea contestatiei.

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatorului si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost
investita sa analizeze daca suma de ... lei RON, reprezentand
obligatii de plata anticipate datorate bugetului general consolidat,
sunt legal datorate.

In fapt, persoana fizica ..., a incheiat un contract de inchiriere cu
pentru un apartament cu 2 camere si dependinte incepand cu data de,
pentru perioada nedeterminata, fapt pentru care a fost emisa decizia de
impunere nr. din data de, aceasta decizie nefiind atacata de petent desi
se preciza data inceperii contractului de inchiriere, respectiv data de. In



data de persoana fizica a depus o cerere la Administratia Finantelor
Publice Targoviste, inregistrata sub numarul, prin care solicita anularea
contractului de inchiriere cu numitul incepand cu data de, fapt pentru
care a fost emisa decizia de impunere nr. din data de, in care sunt
prezentate termene scadente pentru plati anticipate cu titlu de impozit
pentru perioada cat se deruleaza contractul de inchiriere, respectiv ....

Avand in vedere cele prezentate se poate desprinde concluzia ca
“Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din cedarea folosintei bunurilor” reprezinta cuantumul obligatiilor
de plata (impozite) si termenele scadente respective, nu diferente de
plata ramase neachitate.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile articolelor
referitoare la “Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor” din Ordinul nr.
36/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
 

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul
articolelor referitoare la “Decizia de impunere pentru plati anticipate cu
titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor” din Ordinul
nr. 36/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 68,
art. 179 alin. 1 lit. a, art. 181 si art. 186 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, se

DECIDE

1. Respingerea contestatiei formulata de persoana fizica ...,
impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
privind venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2006, avand
numarul de inregistrare ... din data de ... emisa de catre Administratia
Finantelor Publice Targoviste, prin care s-a stabilit de plata suma de ...
lei RON, reprezentand obligatii de plata anticipate, datorate pentru
perioada cuprinsa in contractul de inchiriere

2. In conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.



11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului Dambovita.

          DIRECTOR EXECUTIV,


