D E C I Z I E nr. 78/10.05.2007
privind solutionarea contestatiei formulate de dna
inregistrata la DGFPI. Prin contestatia formulata doamna contesta obligatiile fiscale pe anul
2006 in suma de lei stabilite prin Decizia de impunere pentru plati anticipate pe anul 2006
nr. intocmita de catre organele fiscale din cadrul AFPM .
In data de 10.03.2005 petenta a incheiat un contract de locatiune cu srl,
referitor la inchirierea unui autoturism , contract inregistrat la AFPM sub nr. - termen de
inchiriere un an de zile.
Pentru anul 2005 a fot impusa pentru perioada 10.03.2005-31.12.2005 cu un
impozit in suma de lei conform Deciziei de impunere nr. , impozit care a fost achitat in
intregime.
Pentru anul 2006 a fost emisa Decizia de impunere nr. pentru perioada
01.01.2006-10.03.2006 cu un impozit de lei, iar pentru perioada 11.03.2006-31.12.2006 s-a
emis Decizia de impunere nr. cu un impozit in suma de lei.
Ulterior a fost emisa Deczia de impunere nr. referitor la veniturile realizate
pe anul 2006 prin care s-a stabilit un impozit de plata in suma de lei pe care petenta o
considera total eronata si de fapt dubleaza un venit si un impozit stabilit printr-o decizie
anterioara.
Solicita anularea deciziei de impunere pe anul 2006 cu nr. precum si a dobinzilor
si a penalitatilor care au fost calculate ca fiind aferente acestei decizii.
II. Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2006 nr. a fost emisa avind in vedere
prevederile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 571/2003, actualizata
Decizia a fost emisa prin programul informatic in urma prelucrarii Declaratiei
speciale privind veniturile realizate pe anul anul 2005- cod 200, inregistrata la AFPM sub nr.
, cu un venit brut declarat de lei, cu impozitul aferent de lei, fara ca pentru anul 2006 sa se
tina cont de perioada impozabila deoarece a intervenit incetarea realizarii venitului la data de
10.03.2006.
Avind in vedere acest aspect a fost emisa o noua Decizie de impunere pentru plati
anticipate pe anul 2006 cu nr. cu un impozit stabilit in sarcina petentei in suma de lei cu
termen de plata 15.03.2006. In baza referatului nr. s-a corectat situatia analitica debite plati
solduri si au fost scazute majorarile de intirziere in suma de lei calculate la suma de lei.
III. Avind in vedere constatarile organului de control, sustinerile petentei,
documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata,
invocate de catre contestator si de catre organele de control, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine urmatoarele:
- in anul 2006 dna a realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor conform
contractului de inchiriere incheiat cu SC srl inregistrat la AFPM sub nr. avind ca termen de
inchiriere pina in data de 10.03.2006.
- organul fiscal a emis Decizia de impunere pentru plati anicipate pe anul 2006 cu nr.
prin care s-a stabilit un impozit anticipat din inchirieri in suma de lei cu termen scadent
15.03.2006.

- decizia de impunere cu nr. de mai sus a fost emisa prin programul informatic in
urma prelucrarii Declaratiei speciale privind veniturile realizate pe anul 2005- cod 200- cu un
venit brut in suma de lei, fara a se tine seama de termenul privind incetarea realizarii
venitului la data de 10.03.2006 asa cum este prevazut in contractul de inchiriere.
- ulterior, luind in considerare termenul de 10.03.2006 a fost emisa Decizia de
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind veniturile din cedarea folosintei
bunurilor pe anul 2006, cu nr. din data de 03.04.2007, cu un impozit de plata in suma de lei,
la venitul brut recalculat pentru perioada 01.01.2006-10.03.2006 in suma de lei si nu la
venitul de lei cum eronat a fost stabilit anterior.
- prin referatul nr. intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul AFPM
se comunica Biroului solutionare contestatii ca a fost corectata situatia analitica debite plati
solduri a petentei in sensul ca au fost scazute iar majorarile de intirziere in suma de lei au
fost calculate la suma de lei .
Avind in vedere faptul ca situatia petentei a fost clarificata ca urmare a emiterii unei
noi decizii de impunere cu nr. cu un impozit de plata in suma de lei si ca urmare s-au
recalculat si majorarile de intirziere se impune respingerea contestatiei ca fiind fara obiect.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.175, art.176 si
art.186 din OG.92/2003, republicata, titlul IX, privind solutionarea contestatiilor formulate
impotriva masurilor dispuse prin actele administrative fiscale, in baza referatului nr.
23688/10.05.2007 se
D E C I D E:
- respingerea ca fiind fara obiect a contestatiei formulate de dna impotriva
Deciziei de impunere pentru plati anticipate pe anul 2006 nr. prin care s-a stabilit ca si
obligatie de plata suma de lei reprezentind plati anticipate cu titlu de impozit.
Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul .

