
Decizia nr._____/________2010
privind soluţionarea contestaţiei introdusă de dl. 

cu domiciliul în loc., judeţul Olt

Directorul coordonator adjunct al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Olt, 
împuternicit cu coordonarea activităţii de soluţionare a contestaţiilor conform Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 2826/06.10.2009,

avand în vedere actele şi lucrările dosarului, s-au reţinut următoarele:
Prin  adresa înregistrată  sub  nr.  la  Administraţia  Finanţelor  Publice  a  mun.  Slatina  şi 

trimisă spre competenţă soluţionare către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Olt 
unde a primit nr. dl. cu domiciliul  în loc., judeţul Olt a formulat contestaţie împotriva măsurilor 
dispuse prin Decizia de impunere nr. pentru plăţi  anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 
întocmită de către organele fiscale ale Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-
Olt.

Suma care face obiectul contestatiei este de  lei, reprezentând plăţi anticipate cu titlu de 
impozit aferente anului 2010.

Contestaţia  a  fost  depusă în  termenul  legal  prevăzut  de  art.  207 alin.1  din  O.G.  nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205 şi 209 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
a judeţului Olt este competentă să se pronunţe pe fond asupra cauzei.

I.  Domnul  cu  domiciliul  în  loc.,  judeţul  Olt  contestă  suma de   lei,  reprezentând plăţi 
anticipate cu titlu de impozit aferente anului 2010 invocând în susţinerea cauzei următoarele 
considerente:

„ Să mi se prezinte cel puţin o factură sau un aviz de produse alimentare pe numele meu în care  
se specifică faptul că eu vând produse agricole şi alimentare.

Autorizaţia 16/09.03.2005 am cerut la administraţia fiscală Slatina să fie anulată şi la Registrul  
Comerţului Slatina”

II. Decizia de impunere nr. întocmită de către organele fiscale ale Administraţiei Finanţelor 
Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt, reprezintă plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010.

III. Din analiza actelor existente la dosarul cauzei şi având în vedere motivaţiile petentului 
în raport cu prevederile legale în vigoare în perioada verificată, se reţin următoarele:

Contribuabilul,  CNP:,  figurează  înregistrat  în  evidenţa  fiscală  ca  persoană  fizică 
autorizată, cu obiect de activitate comert cu produse agricole şi alimentare, în baza autorizaţiei.

Pentru anul 2010 dl. a depus declaraţia privind venitul estimat pe anul 2010, înregistrată 
la nr., la care, la un venit net estimat de  lei s-au  stabilit  plăţi anticipate cu titlu de impozit în 
sumă de lei. 

Potrivit  art.  82,  alin.  5  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu  modificările  şi 
completările ulterioare:
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“(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 de impunere pentru anul fiscal precedent, după caz.  
La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută  la art. 43 alin.  
(1).”

Astfel, în baza art. 82 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare şi a  Declaraţiei privind venitul estimat pe anul 2010, înregistrată la nr. 
organele fiscale ale Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt au stabilit în mod 
corect sumele care fac obiectul contestaţiei.

În aceste condiţii, contestaţia formulată de dl. cu domiciliul în loc. Drăgăneşti-Olt, judeţul 
Olt urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 211 alin. (5), art. 216 alin. (1) şi art. 70 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată,

DECIDE:

Art.1 Respingerea contestaţiei formulată de dl. cu domiciliul în loc. Drăgăneşti-Olt, judeţul 
Olt ca neîntemeiată.

Art.  2  Prezenta  se  comunică  d-lui.  cu  domiciliul  în  loc.  Drăgăneşti-Olt,  judeţul  Olt  şi 
Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt.

Decizia poate fi  atacată la Tribunalul  Judeţean Olt  în  conformitate cu prevederile  art. 
218(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

 

        DIRECTOR 


