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DECIZIA NR. 36/2007

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata asupra
contestatiei inregistrata sub nr. ... / ... si formulata de d-na ... cu
domiciliul in ..., str. ... , bl. ..., ap. ..., codul postal ....

Contestatia este formulata impotriva Deciziei de impunere pentru
plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei
bunurilor nr. .../ ... incheiata de organele de control ale Administratiei
Finantelor Publice a municipiului ....

Suma totala contestata este de ... lei, reprezentand plati anticipate
cu titlu de impozit pe venit de plata pentru trimestrul ....

Contestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 207
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata si poarta semnatura titularului dreptului procesual .

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
205, 206, 207, 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice ...
este competenta sa solutioneze contestatia formulata de ... din ... .

I. Petenta din ... nu este de acord cu faptul ca trebuie sa plateasca
suma de ... lei, reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit
de plata pentru trimestrul ... intrucat a fost in imposibilitate sa plateasca
aceasta suma pana pe data de .x.., deoarece noua decizie nr..../... a
primit-o in data de ...y.

II. Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor nr. .../... s-a stabilit
pentru trimestrul ... o suma de ... lei, reprezentand plati anticipate cu titlu
de impozit , deoarece persoana fizica ... a reziliat contractul de inchiriere
nr. .../ ... incepand cu data de ..., astfel ca suma initiala stabilita prin
decizia nr. .../ ... de ... lei a fost micsorata prin noua decizie emisa de
Administratia Finantelor Publice a Municipiului ... la suma de ... lei .

Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei  intocmit
de organele din cadrul D.G.F.P. ... - Administratia Finantelor Publice ...



se propune respingerea contestatiei formulata de d-na ... din ... pentru
suma de ... lei.

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

Directia Generala a Finantelor Publice ... este investita sa
analizeze daca suma de ... lei, reprezentand plati anticipate cu titlu de
impozit pe venit de plata pentru trimestrul ... este legal datorata . 

In fapt, in data de ... a fost inregistrat sub nr. ... acordul de reziliere
prin care se prevede ca incepand cu data de ... partile de comun acord
au convenit la rezilierea contractului de inchiriere mentionat mai sus. In
baza acestui acord de reziliere a fost emisa decizia de impunere nr. .../
..., decizie ce a fost comunicata petentei in data de ... si nu in data de ...
asa cum a precizat petenta in contestatie (la dosar exista confirmarea de
primire a acestei decizii cu semnatura de primire a petentei in data de
....). Mai mult, contestatia formulata impotriva deciziei nr. ... a fost
inregistrata in data de ... sub nr. ....

In data de ... a fost emisa decizia de impunere nr. ... prin care au
fost stabilite plati anticipate cu titlu de impozit pentru trimestrul ... in
suma de ... lei si intrucat veniturile pentru trimestrul ... s-au diminuat prin
rezilierea contractului de inchiriere in data de ..., a fost emisa o noua
decizie nr. .../ ... prin care au fost stabilite plati anticipate cu titlu de
impozit pentru trimestrul ... in suma de ... lei, iar pentru trimestrul ... - ...
lei. Avand in vedere aceste date, se considera ca petenta nu era in
imposibilitatea achitarii impozitului pentru trimestrul ... eventualele
diferente de impozit achitate in plus sau in minus in raport cu ultima
decizie de impunere emisa urmau a fi reglate prin stabilirea impozitului
anual.

In drept, contestatia isi gaseste solutionarea in prevederile
urmatoarelor acte normative: 

Art. 82 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, republicata,
prevede :

"(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[...]"

(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. În cazul
impunerilor efectuate dup� expirarea termenelor de plat� prev�zute la



alin. (3), contribuabilii au obliga�ia efectu�rii pl��ilor anticipate la nivelul
sumei datorate pentru ultimul termen de plat� al anului precedent.
Diferen�a dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
anul precedent �i suma reprezentând pl��i anticipate datorate de
contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaz� pe
termenele de plat� urm�toare din cadrul anului fiscal. Pentru declara�iile
de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc pl��i
anticipate, venitul net aferent perioadei pân� la sfâr�itul anului urmând
s� fie supus impozit�rii, pe baza deciziei de impunere emise pe baza
declara�iei privind venitul realizat. Pl��ile anticipate pentru veniturile din
cedarea folosin�ei bunurilor, cu excep�ia veniturilor din arend�, se
stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între
p�r�i; [...] 

(3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de
15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru,[...]

(4) Termenele �i procedura de emitere a deciziilor de pl��i
anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finan�elor publice.

(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,
dup� caz. La stabilirea pl��ilor anticipate se utilizeaz� cota de impozit de
16%, prev�zut� la art. 43 alin. (1).

Art. 117, alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, prevede :

"(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), sumele de restituit
reprezentând diferene de impozite rezultate din regularizarea anual a
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de
organele fiscale competente, în termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicarii deciziei de impunere."

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.
82 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, republicata si art. 117,
alin. 2, coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art. 211 si art. 216 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se:

DECIDE

1. Respingerea  ca neintemeiata a contestatiei nr. .../ ... formulata
de ... din ... .

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 ....

 DIRECTOR EXECUTIV,


