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            Decizia nr.49 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005  
  
 
               
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de doamna X. 
          Doamna  X contest� DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I 
ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din cedarea folosin�ei 
bunurilor pe anul 2005 încheiat� la data de 31 mai 2005 de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Deva, prin care s-au 
stabilit pentru pl��ile anticipate cu titlu de impozit, 4 termene de plat� 
trimestriale. 
          Contesta�ia a fost depus�  în  termenul legal prev�zut de 
art.176 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
  
         I. Prin contesta�ia formulat�, doamna  X, sus�ine faptul 
c� s-a calculat �i re�inut impozit la contractul de închiriere încheiat la 
21.02.2005 începând cu luna martie 2005, cu toate c� acesta se 
aplic� cu luna mai 2005, având o perioad� de gra�ie de 2 luni în 
care nu s-a pl�tit �i încasat chirie.  
        Astfel, contestatoarea consider� termenul de plat� de 
15.03.2005 ca nejustificat, care nu poate percepe dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente. 
      Concluzionând, doamna X solicit� restabilirea termenelor de 
plat� anticipat� cu titlu de impozit. 
 
 II. Organele de control din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice a municipiului Deva, au consemnat 
urm�toarele:   
• în baza DECLARA�IEI PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN 

CEDAREA FOLOSIN�EI BUNURILOR pentru anul 2005, s-a determinat 
un venit brut estimat. 

• s-au stabilit ca termene de plat�, 4 rate trimestriale. 
 
         III. Având în vedere sus�inerile contestatoarei, 
constat�rile organelor de control, documentele 
existente la dosar, se re�in urm�toarele: 
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           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatoarea 
poate beneficia de un termen de plat� al pl��ii anticipate cu titlu 
de impozit începând trimestrul II, respectiv cu data de 
15.06.2005, în condi�iile în care contractul de închieriere s-a 
încheiat la data de 21.02.2005. 
          In fapt, potrivit Contractului de închiriere încheiat la data de 
21 februarie 2005, doamna  X, proprietar� a unui imobil, având 
destina�ia ca sediu societate, închiriaz� societ��ii comerciale X 
imobilul. 
           Prin contractul de închiriere este stipulat faptul c�: 
    Art.3 “ Contractul de încheie pe un termen de 3 ani, cu începere 
de la data de 21.02.2005, pân� la data de 21.02.2008, la o chirie 
ferm� în sum� de … euro/lun�…Se acord� termen de gra�ie din 
partea proprietarului, pân� la data de 01 mai 2005...” 
    Art.5 “ Ast�zi, 21.02.2005 se va achita suma de … euro, cu titlu 
de chirie pe luna mai 2005.” 
 
           DECLARA�IA PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN 
CEDAREA FOLOSIN�EI BUNURILOR pentru anul 2005 �i 
Contractul de închiriere încheiat la data de 21 februarie 2005, au 
fost  depuse �i înregistrate la Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Deva în luna aprilie 2005, în condi�iile în care, IN 
DREPT, art.81 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului Nr.138/2004 
pentru modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, prevede: 
       “ Declara�ii de venit estimat 
(2) Contribuabilii care ob�in venituri din cedarea folosin�ei 
bunurilor din patrimoniul personal au obliga�ia s� depun� o 
declara�ie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la 
încheierea contractului între p�r�i. Declara�ia privind venitul 
estimat se depune o dat� cu înregistrarea la organul fiscal a 
contractului încheiat între p�r�i.” 
        Administra�ia finan�elor publice a municipiului Deva emite 
DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU 
DE IMPOZIT privind venitul din cedarea folosin�ei bunurilor pe anul 
2005, având în vedere DECLARA�IA PRIVIND VENITURILE ESTIMATE 
DIN CEDAREA FOLOSIN�EI BUNURILOR pentru anul 2005,    
        S-a stabilit un venit brut estimat din cedarea folosin�ei bunurilor 
cu o plat� anticipat� cu titlu de impozit �i termene de plat�: 4 rate 
trimestriale, începând cu data de 15.03.2005.  
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          IN DREPT, Ordonan�a de urgen�� a Guvernului Nr.138/2004 
pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, prevede: 
   ART.62 “Stabilirea venitului net anual din cedarea folosin�ei 
bunurilor 

(1) Venitul brut reprezint� totalitatea sumelor în bani �i/sau 
echivalentul în lei al veniturilor în natur� �i se stabile�te 
pe baza chiriei sau a arendei prev�zute în contractul 
încheiat între p�r�i pentru fiecare an fiscal, indiferent de 
momentul încas�rii chiriei sau arendei.  

   ART.82 “ Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit 
(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i 

independente, din cedarea folosin�ei bunurilor, … 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 … prin emiterea unei 
decizii care se comunic� contribuabililor potrivit legii. 
urm�toare din cadrul anului fiscal…Pl��ile anticipate 
pentru veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor, … se 
stabilesc de organul fiscal astfel: 

                    a) pe baza contractului încheiat între p�r�i; sau… 
(3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la 

data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru,…” 
       Prin prisma prevederilor legale enun�ate �i în baza documentelor 
prezentate, existente la dosarul cauzei, se re�ine faptul c�, motiva�ia 
contestatoarei nu este real� în ceea ce prive�te sus�inerea faptului 
c� s-a calculat �i re�inut impozit la contractul de închiriere începând 
cu luna martie 2005, iar în ceea ce prive�te motiva�ia contestatoarei 
referitoare la perioada de gra�ie de 2 luni în care nu s-a pl�tit �i 
încasat chirie, nu este relevant�, în condi�iile în care, a�a cum s-a 
ar�tat, clauza prev�zut� de art.5 din contract stipuleaz� “ Ast�zi, 
21.02.2005 se va achita suma de … euro, cu titlu de chirie pe luna 
mai 2005.”, ca urmare la data de 21.02.2005 s-a realizat venit din 
cedarea folosin�ei bunurilor.  
         Ca urmare, organul fiscal a procedat corect la emiterea 
DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE 
IMPOZIT privind venitul din cedarea folosin�ei bunurilor pe anul 2005, cu 
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termen de plat� trimestrial, respectiv începând cu data de 
15.03.2005. 
 
                 Pe cale de consecin��, în temeiul prevederilor art.185 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                           DECIDE:       
  
 Respingerea contesta�iei formulat� de doamna  X.   
  
 
  


