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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu,  a fost investita in baza

art.178 din O.G.92/2003 ® privind Codul de procedura Fiscala, cu solutionarea contestatiei formulata

de, care contesta suma de xxxxxxxxx lei reprezentand impozitul pe venit stabilit din oficiu pentru anul

2003 in baza Deciziei de impunere anuala nr.xxxx/30.09.2004

Petentul confirma primirea Deciziei contestate in data de 22.02.2005 (data postei).

Contestatia a fost depusa in termen conform art.176 alin.1 din O.G.92/2003 privind

Codul de Procedura Fiscala, republicat, fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a

municipiului Sibiu sub nr.61860/07.03.2005, ia la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului

Sibiu sub nr.4002/14.03.2005.

    I. Prin contestatia depusa, petentul solicita anularea Deciziei de impunere anuala

nr.xxxxxx/30.09.2004 prin care s-a stabilit din oficiu impozitul anual datorat la nivelul de xxxxxxx lei in

conformitate cu Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit

nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx/17.11.2003.

  II. Contribuabilul xxxxxxxxxxxx figureaza in evidentele fiscale cu autorizatia

nr.xxxx/01.04.1993 – persoane fizice, pentru activitatea de dulgherie-zidarie, activitatea care se

regaseste in nomenclatorul normelor de venit pentru anul 2003, aprobat prin Decizia

nr.xxxx/24.12.2002 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu, activitate

pentru care venitul net determinat pe baza de norma de venit este de xxxxxxxx lei (venit stabilit pentru

activitatea de zidarie care are norma de venit cea mai mare).

Venitul net pe baza de norma de venit a fost stabilit in conformitate cu art.17 alin.1 din

O.G.7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea

493/2002.

Pentru anul 2003, in baza Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de

impozit privind venitul din activitati independente nr.xxxxxxx/20.05.2003 si a venitului net determinat

in baza normei de venit in suma de xxxxxxxx lei, s-a stabilit un impozit anual de xxxxxxx lei (plati

anticipate cu titlu de impozit in suma de xxxxxxxx lei/trim.)

In baza cererii nr.xxxxxxxx/01.08.2003 inregistrata la Primaria municipiului Sibiu,

Dl.xxxxxxxxxxx solicita anularea Autorizatiei nr.xxxxxxxxxx/01.04.2004, fapt comunicat si

Administratiei Finantelor Publice a municipiului Sibiu cu adresa nr.xxxxxx/07.08.2003.

Avand in vedere ca petentul a desfasurat activitate numai in perioada 01.01.2003-

31.07.2003, in conformitate cu art.17 alin.4 din O.G.7/2001 privind impozitul pe venit aprobata prin

Legea 493/2002 si punctul 5 din O.M.F.P. 54/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de

aplicare a  O.G.7/2001, organul fiscal a recalculat venitul norma pentru perioada de mai sus care este
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in suma de xxxxxxxxxxx lei pentru care s-a emis Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu

de impozit nr.xxxxxxxxxxxx/17.11.2003 rezultand un impozit recalculat in suma de xxxxxxxxxxxx lei.

In conformitate cu prevederile art.62 alin.1 din O.G.7/2001 cu modificarile si

completarile ulterioare “contribuabilii au obligatia sa complezete si sa depuna la organul fiscal

competent o declaratie de venit global (….) pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare

a  venitului”.

Intrucat contribuabilul a detinut autorizatie in perioada 01.01.2003 – 31.07.2003 si a

fost impus la norma de venit pe aceasta perioada, avea obligatia depunerii la organul fiscal

competent pana la data de 15.05.2004 o declaratie de venit global pentru anul 2003.

In baza adresei nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx/03.06.2004 Administratia Finantelor Publice a

municipiului Sibiu,  i se notifica petentului depasirea termenului de depunere a declaratiei de venit

global, iar nedepunerea acestei declaratii in termen de 15 zile de la notificare conduce la stabilirea din

oficiu a obligatiei de plata in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.59/23.01.2003.

Petentul confirma primirea notificarii in data de 08.07.2004 prin semnarea pe

exemplarul doi al notificarii.

In data de 11.05.2004 Dl.xxxxxxxxxxxx depune Declaratia speciala privind veniturile

din activitati independente (formular 202) inregistrata la Administratia Finantelor Publice a municipiului

Sibiu sub nr.xxxxxxxxxx, formular care in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati

independente pentru care venitul net se determina pe baza de norma de venit nu se depune in

conformitate cu prevederile punctului 7 lit.”e” din H.G.54/2003 de aplicare a art.62 alin.1 din

O.G.7/2001.

Pentru a evita confuzia si neintelegerile cu adresa nr.23773/16.09.2004, Administratia

Finantelor Publice a municipiului Sibiu, pune la dispozitia petentului Declaratia de venit global pe anul

2003, in vederea completarii.

Urmare faptului ca petentul nu a depus declaratia de venit global pentru anul 2003 in

conformitate cu art.62 alin.1 din O.G.7/2001, Administratia Finantelor Publice a municipiului Sibiu a

procedat la stabilirea din oficiu a impozitului pe venit in conformitate cu prevederile O.M.F.P.

nr.59/2003.

     III. Luand in considerare motivele invocate de petent, documentele aflate la dosarul cauzei,

legislatia in vigoare, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele :

� In conformitate cu prevederile art.62 alin.1 din O.G.7/2001 privind impozitul pe venit cu

modificarile si completarile ulterioare, “contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la

organul fiscal competent o declaratie de  venit global (….) pana la data de 15 mai a anului

urmator celui de realizare a venitului”.

Urmare nedepunerii de catre petent a declaratiei de  venit global pentru veniturile realizate pe

anul 2003, in perioada 01.01.2003 – 31.07.2003 Administratia Finantelor Publice a municipiu-

lui Sibiu in conformitate cu prevederile O.M.F.P. 59/2003, a procedat la stabilirea din oficiu
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a impozitului pe venit pentru anul 2003 in suma de xxxxxxxxxx lei in baza Deciziei de impune

-

re anuala nr.xxxxxxxxxxx/30.09.2004, venit net ce a fost majorat cu 20% in baza

 prevederilor pct.6 din O.M.F.P. 59/2003.

 In baza pct.10 din O.M.F.P. nr.59/2003 “Impozitul stabilit din oficiu de catre organul

 fiscal competent se coresteaza dupa cum urmeaza :

      a). la data depunerii efective de  catre contribuabil a declaratiei de venit global (….)

      b). la data efectuarii unui control fiscal care se desfasoara pentru impozitul stabilit din

           oficiu".

Intrucat contribuabilul nu a depus declaratia de venit global pe anul 2003, in timpul

solutionarii contestatiei, organul fiscal a facut aplicarea prevederilor pct.10 lit.b) din O.M.F.P.

nr.59/2003, respectiv a fost intocmit Raportul de inspectie fiscala din data de 14.04.2005, raport

transmis prin posta intrucat contribuabilul nu a putut fi contactat.

Perioada verificata a fost 01.01.2000 – 01.08.2003, data depunerii autorizatiei la

Primaria municipiului Sibiu.

S-a constatat ca Norma de venit recalculata pentru anul 2003, pe perioada 01.01.2003

– 31.07.2003 in suma de xxxxxxxxxxxx lei din eroare a fost calculata la acest nivel, luindu-se in calcul

perioada lucrata de 243 zile in loc de 22 zile.

In urma recalcularii normei de venit la zile efectiv lucrate (212 zile) s-a determinat

venitul norma recalculat de xxxxxxxxxxxx lei, iar platile anticipate cu titlu  de impozit in suma de

xxxxxxxxxxxxxx lei.

In baza raportului de inspectie fiscala a prevederilor pct.10 lit.b) din O.M.F.P. 59/2003

a fost emisa de catre organul fiscal Decizia de impunere nr.xxxxxxxxxxxxxxx/15.04.2005 din care

rezulta un impozit anual datorat pe anul 2003 (rd.17) de xxxxxxxxxxxxxx lei. Precizam ca venitul net

ce a fost majorat cu 20% in baza O.M.F.P. 59/2003 prin Decizia ce a facut obiectul prezentei

contestatii, a fost corectat prin Decizia nr.xxxxxxxxxxxxxx/15.04.2005.

Pentru considerentele retinute in baza art.179 alin.1 si art.180 alin.5 din O.G.92/2003

® privind Codul de procedura fiscala,
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1. Admite in parte contestatia pentru suma de xxxxxxxx lei reprezentand diferenta

nedatorata privind impozitul pe venit aferent anului 2003.
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2. Respinge ca neintemeiata contestatia pentru suma de xxxxxxxxxx lei reprezentand

impozit final anual pe anul 2003.

Punctul 2 din dispozitivul prezentei Decizii poate fi atacat la Tribunalul Sibiu in termen

de 30�zile de la comunicare.
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