
D E C I Z I A nr.___43_ din ___2005______
privind solutionarea contestatiei depusa de X din  impotriva

 Instiintarii de plata nr.Y

Dl X domiciliat in , contesta Instiintarea de plata nr.Y intocmita de organele de
control din cadrul A.F.P. .

Contestatia fiind depusa si inregistrata la A.F.P.  sub nr.Y si inregistrata la
D.G.F.P.  sub nr.Y indeplineste conditiile de procedura prevazuta de art.171, al.1 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
I. In sustinerea cauzei petentul sustine urmatoarele:
“ Pentru anul 2000 pentru activitatea de taxi, organul fiscal teritorial stabileste

o norma de venit de Y lei. A.F.P.  emite Decizia de impunere anuala pentru veniturile
pe anul 2000  unde se mentioneaza .... diferente de impozit de restituit in suma de Y
lei. Daca as fi avut obligatii de plata, organul fiscal ar fi trebuit sa specifice acest
lucru in decizie, fapt care dovedeste ca nu datorez obligatii de plata la buget... .

Pentru anul 2001 la data de........am depus cerere ... in care am solicitat ca dupa
aceasta data sa nu mi se mai perceapa impozit pentru activitatea de taxi intrucat nu
mai desfasor aceasta activitate. Pentru perioada pana la data de ...... A.F.P.  stabileste
un impozit in suma de Y lei, ...suma de restituit rezulata si in urma prelucrarii
Deciziei de impunere anuala. Instiintarea de compensare ... demonstreaza de
asemenea ca nu am obligatii de plata la buget....

Pentru anul 2002 am depus la A.F.P.  o cerere ... in care am mentionat ca am
reluat activitatea de taxi. ... Decizia de impunere anuala pe anul 2002 precum si
Instiintarea de compensare demonstreaza clar ca la data emiterii acestora nu aveam
obligatii de plata la bugetul de stat pentru venituri din activitati comerciale.

Pentru anul 2003 Organul fiscal teritorial stabileste o norma de venit pe
activitatea de taxi.

In anii 2000, 2001, 2002 am beneficiat de o deducere suplimentara ca urmare a
faptului ca am un handicap locomotor gr.II cu caracter permanent ... .

La stabilirea normei de venit pe anul 2003 organul fiscal trebuia sa aiba in
vedere starea de handicap a subsemnatului si sa aplice un coeficient de corectie si
deci norma de venit pe anul 2003 trebuia redusa ... drept de care am fost prejudiciat”.

II. Organul de control din cadrul A.F.P.  a intocmit Instiintarea de plata nr.Y
prin care petentul este instiintat ca figureaza in evidentele fiscale cu obligatii la



bugetul de stat de plata de natura veniturilor din activitati comerciale, reprezentand
majorari si penalitati de intarziere.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, in raport de
dispozitiile legale referitoare la aceasta cauza si avand in vedere motivele invocate de
contestator se retin urmatoare:

In fapt, petentul contesta Instiintarea de plata nr.Y  emisa de organele de
control ale A.F.P.  prin care era instiintat de obligatiile de plata la bugetul de stat
reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente anilor 2000,2001,2002 si
2003, precum si faptul ca pe anul 2003 organul de control , la stabilirea normei de
venit nu i-a aplicat coeficientii de reducere pentru starea de invaliditate.

Referitor la majorarile si penalitatile de intarziere aferente anilor 2000, 2001,
2002 si 2003 organul de control a procedat in urma prelucrarii deciziilor de plati
anticipate cu titlu de impozit si a Deciziilor de impunere anuala la compensarea
debitelor restante aferente anilor amintiti si pentru neplata acestor debite la termenele
stabilite s-au calculat majorari si penalitati.

La intocmirea Deciziilor de impunere anuala aferente anilor 2000,2001,2002 si
2003 organul de control i-a acordat petentului deducerile suplimentare pentru starea
de invaliditate, conform reglementarilor in vigoare.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.66 din O.G. nr.7/2001
privind impozitul pe venit care prevede:

“(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente �i
din cedarea folosin�ei bunurilor sunt obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i
anticipate cu titlu de impozit, în baza deciziei de impunere emise de organul
fiscal competent, exceptându-se cazul re�inerilor la surs�.
              (2) Pl��ile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza c�ruia se afl�
sursa de venit, pe fiecare categorie de venit �i loc de realizare, luându-se ca baz�
de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dup�
caz.
     (3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 15
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu pl��ile anticipate, în
urm�toarele cazuri:
    a) contribuabilul nu a depus declara�ia de venit global pentru anul fiscal
încheiat;
coroborat cu art. 67 din aceeasi ordonanta care prevede:

(1) Diferen�ele de impozit r�mase de achitat conform deciziei de impunere
anual�, se pl�tesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii deciziei
de impunere, perioad� pentru care nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� major�ri
de întârziere.
     (2) În cazul în care din decizia de impunere rezult� diferen�e de impozit
de restituit de la bugetul de stat, sumele pl�tite în plus se compenseaz� cu
obliga�ii neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferen�a se restituie în
termen de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii deciziei de impunere”.

Normele metodologice de aplicare a ordonantei prevad:



“Diferentele de impozit pe venitul anual global, calculate prin deciziile de
impunere, se platesc la organul fiscal de domiciliu.

“Pentru neplata la termen a acestor diferente contribuabilul datoreaza
majorari de intarziere si penalitati de intarziere calculate conform legii”.

Referitor la sustinerea petentului ca nu a beneficiat de reducerile la norma de
venit acordate pentru starea de invaliditate, cauza isi gaseste solutionarea in
prevederile art. 17, al. 1 care prevede:

“Pentru contrinbuabilii care realizeaza venituri din activitati
independente �i î�i desf��oar� activitatea individual, venitul net se determin� pe
baz� de norme de venit. Ministerul Finan�elor Publice, prin ordin al ministrului
finan�elor publice, stabile�te nomenclatorul activit��ilor independente pentru
care venitul net se poate determina pe baz� de norme de venit.

2) Normele de venit �i coeficien�ii de corec�ie ai acestora, stabili�i în func�ie
de condi�iile specifice de desf��urare a activit��ii, se aprob� de direc�iile generale
ale finan�elor publice teritoriale ale Ministerului Finan�elor Publice pân� cel
târziu în ultima zi a lunii decembrie a anului fiscal precedent celui pentru care
sunt stabili�i”.

Conform normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului
nr.7/2001 “la stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se vor avea
in vedere urmatoarele criterii:

. . .
- starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
. . .”
Nomenclatorul  pentru anul 2003 al activitatilor independente pentru care

venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii
care isi desfasoara activitatea individual in municipiul  emis de Directia Generala a
Finantelor Publice  stabileste  reducerile pentru norma de venit astfel:

“- 40% - pentru barbati peste 65 ani;
             - pentru fenei peste 60 ani;
             - pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate”
Avand in vedere cele prezentate se constata ca organul de control a procedat

legal la intocmirea Instiintarii de plata nr.Y prin care i s-au stabilit majorari si
penalitati de intarziere precum si la compensarea platilor restante cu impozitul de
restituit in cursul anilor rezultand la final un impozit de plata in suma de Y lei.

Sustinerea petentului conform careia la  intocmirea deciziei de impunere anuala
nu s-a luat in calcul starea de invaliditate  nu poate fi retinuta de organul de control
deoarece contribuabilul nu este in situatia pensionar de gradul III invaliditate.

Avand in vedere actele prezente la dosarul cauzei, considerentele aratate si in
temeiul art. 180 din O.G. nr.92/2003, se:

D E C I D E



Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de D-nul X impotriva
Instiintarii de plata nr.Y emisa de organele de control ale A.F.P. .

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul  in termen de 30 de zile de la
comuncare.

p.DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.-A.C.F.


