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            D E C I Z I E  nr.    
privind contesta ia formulat de 

  

înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr ...02.2015   

Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara a fost

 

sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Serviciul  Fiscal 
Or enesc Sebi

 

cu adresa  nr. ..02.2015, înregistrat la Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. ...02.2015 asupra contesta iei 
formulate de   

X 
CNP: . 

cu domiciliul în loc. .  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Serviciul  
Fiscal Or enesc Sebi sub nr. ...01.2015 i la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. 

...02.2015.    

Petenta X formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la obliga iile 
de plat accesorii nr. ..12.2014 emis de A.J.F.P. Arad - Serviciul  Fiscal 
Or enesc Sebi , solicitând anularea deciziei pentru suma totala de .. lei 
reprezentând: 

- . lei accesorii aferente impozitului pe venituri din activit i 
independente  

- 

 

lei   accesorii aferente contribu iilor de asigur ri sociale de 
s n tate datorate de persoane care realizeaz venituri din activit i 
independente.  

          Contesta ia a fost semnat de petent , a a dup cum prevede art. 206 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

 

          Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .  

  

Fiind îndeplinit procedura de form s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei: 

 

I. În contesta ia formulat petenta solicit detalierea veniturilor pe care  le 
sus ine i i mi le imputa i , motivând contesta ia formulat împotriva Deciziei 
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referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ..12.2014 emis de A.J.F.P. 
Arad - Serviciul  Fiscal Or enesc Sebi  pe dispozi iile art. 88 lit. c i art. 119 din 
Codul de procedur fiscal .

  
II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. .12.2014 

emis de Serviciul  Fiscal Or enesc Sebi , organele fiscale din cadrul Serviciul  
Fiscal Or enesc Sebi , în considerarea prevederilor art. 88 lit. c) i art. 119 din 
OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i 
complet rile ulterioare, au stabilit în sarcina petentei suma total de .. lei 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit i 
independente i  contribu ii de asigur ri sociale de s n tate datorate de persoane 
care realizeaz venituri din activit i independente, calculate conform Anexei la 
Decizia nr. ..12.2014.   

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constat rile 
organelor fiscale, motiva iile petentei i actele normative în vigoare pe perioada 
supus impunerii se re in urm toarele:

  

Referitor la accesoriile în sum total de 

 

lei calculate la obliga iile 
înscrise în Deciziile de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, precum i în Decizia de 
impunere din oficiu nr. .06.2013, se re in urm toarele:      

Cauza supusa solu ion rii este daca accesoriile in suma de .. lei inscrise 
in decizia de calcul accesorii nr. ...12.2014   au fost corect si legal calculate, 
in condi iile in care petenta avea obliga ia efectu rii pla ilor anticipate cu titlu 
de impozit si contribu ii de asigur ri sociale de s n tate

 

,precum i a CASS 
stabilit din oficiu,  obliga ii pe care petenta  nu le-a îndeplinit la termenul 
scadent.     

În fapt, în cursul perioadei  2008-2014  petenta  X a realizat venituri din 
transporturi rutiere de m rfuri.  

 

Casa de Asigur ri de S n tate  Arad a emis, Decizia de impunere din oficiu 
nr. ..06.2013 privind stabilirea obliga iilor de plat la F.N.U.A.S.S, ca urmare 
a nedepunerii declara iei de c tre contribuabila persoan fizic X în care a stabilit 
în conformitate cu dispozi iile art. 83 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003 privind codul de 
procedur fiscal republicat , cu modific rile si complet rile ulterioare, ca urmare 
a nedepunerii declara iei/declara iilor privind obliga iile de constituire si plat la 
F.N.U.A.S.S datorate de alte persoane decât cele care desf oar activitate în baza 
unui contract individual de munc , pentru perioada 2008- 30.06.2012, .. lei 
contribu ie din oficiu. Aceast Decizie de impunere din oficiu a fost comunicat d-
nei X la data de .06.2013, a a cum rezult din  fotocopia confirm rii de 
primire existent la dosarul cauzei.
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Urmare Declara iilor privind venitul estimat/ norma de venit / declara iilor 

privind veniturile realizate din România  pe anii 2012, 2013 i 2014, depuse de 
petent i înregistrate la organul fiscal sub nr. ...03.2012, nr. ..03.2013 i nr. 

..02.2014, unitatea fiscal

 
de administrare, A.F.P a ora ului Sebi , respectiv 

Serviciul Fiscal Or enesc Sebi  a emis Decizii de impunere pentru pl i 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. .04.2012, pe anul 2013 nr. 

...03.2013 i pe anul 2014 nr. ..02.2014, aferente veniturilor ob inute de 
petent din transportul rutier de m rfuri , în care a stabilit în sarcina acesteia pl i 
anticipate cu titlu de impozit pe venit i CASS cu scaden e în zilele de 25 ale 
ultimelor luni din fiecare trimestru cuprins în perioada 2012-2014 respectiv 25 
martie , 25.iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.   

În drept, art. 82 alin. (2) i (3) si art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific rile si complet rile ulterioare  prev d:

  

Stabilirea pl ilor anticipate de impozit

 

    ART. 82      
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente, cedarea 

folosin ei bunurilor, activit i agricole impuse în sistem real, prev zute la art. 71 
alin. (5), precum i din silvicultur i piscicultur , cu excep ia veniturilor din 
arendare, sunt obliga i s efectueze în cursul anului pl i anticipate cu titlu de 
impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care pl ile anticipate se stabilesc 
prin re inere la surs .

      

(2) Pl ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare surs 
de venit, luându-se ca baz de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat 
în anul precedent, dup caz, prin emiterea unei decizii care se comunic 
contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dup expirarea 
termenelor de plat prev zute la alin. (3), contribuabilii au obliga ia efectu rii 
pl ilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plat al 
anului precedent. Diferen a dintre impozitul anual calculat asupra venitului net 
realizat în anul precedent i suma reprezentând pl i anticipate datorate de 
contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaz pe 
termenele de plat urm toare din cadrul anului fiscal. Pentru declara iile privind 
venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc pl i 
anticipate, venitul net aferent perioadei pân la sfâr itul anului urmând s fie 
supus impozit rii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declara iei privind 
venitul realizat. Pl ile anticipate pentru veniturile din cedarea folosin ei 
bunurilor, cu excep ia veniturilor din arend , se stabilesc de organul fiscal astfel:

     

a) pe baza contractului încheiat între p r i; sau

     

b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partid 
simpl , potrivit op iunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul 
din cedarea folosin ei bunurilor reprezint echivalentul în lei al unei sume în 
valut , determinarea venitului anual estimat se efectueaz pe baza cursului de 
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schimb al pie ei valutare, comunicat de Banca Na ional a României, din ziua 
precedent celei în care se efectueaz impunerea.

      
(3) Pl ile anticipate se efectueaz în 4 rate egale, pân la data de 25 inclusiv a 

ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectueaz potrivit 
deciziei de impunere.

 
ART. 296^24 Pl i anticipate cu titlu de contribu ii sociale

 

(1) ) Contribuabilii prev zu i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e), h) i i), cu 
excep ia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt 
obliga i s efectueze în cursul anului pl i anticipate cu titlu de contribu ii sociale.

 

(2) În cazul contribu iei de asigur ri sociale de s n tate, pl ile anticipate 
prev zute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor 
prev zute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declara iei de venit 
estimat/norma de venit sau a declara iei privind venitul realizat, dup caz. În cazul 
contribu iei de asigur ri sociale, obliga iile lunare de plat se stabilesc pe baza 
venitului declarat, prev zut la art. 296^22 alin. (1).  

(3) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu iei de asigur ri 
sociale pentru contribuabilii prev zu i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) se 
eviden iaz lunar, iar plata acestei contribu ii se efectueaz trimestrial, în 4

 

rate 
egale, pân la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

 

(4)  În decizia de impunere, baza de calcul al contribu iei de asigur ri 
sociale de s n tate pentru contribuabilii prev zu i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - 
e), h) i i), cu excep ia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor 
agricole i a celor care realizeaz venituri din închirierea camerelor, situate în 
locuin e proprietate personal , în scop turistic, men iona i la art. 63 alin. (3), se 
eviden iaz lunar, iar plata se efectueaz trimestrial, în 4

 

rate egale, pân la data 
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru( ).

   

Din coroborarea documentelor existente la dosarul cauzei cu normele legale 
incidente  acesteia, rezult c în leg tur cu veniturile din activit i independente 
se datoreaz de c tre beneficiarii acestora pl i anticipate în contul impozitului pe 
veniturile ob inute, conform termenelor de plat instituite prin dispozi iile pct. 168 
din H.G. nr. 44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal: 

168. Sumele reprezentând pl i anticipate se achit în 4 rate egale, pân la 
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 
iunie, 25 septembrie i 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizeaz 
venituri din cedarea folosin ei bunurilor sub forma arendei i au optat pentru 
determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectueaz potrivit 
deciziei de impunere emise pe baza declara iei privind venitul realizat. , astfel: 

- 25 martie 
- 25 iunie 
- 25 septembrie 
- 25 decembrie. 
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Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c D-na  X în cursul 

anilor 2012, 2013 i 2014, de i a ob inut venituri din activit i independente nu a 
achitat la termenul stabilit conform legii impozitul pe venit si contribu ia de

 
asigur ri sociale de s n tate având în vedere c aceste pl i trebuie efectuate la 
termenele de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie i 25 decembrie ale fiec rui an 
fiscal, iar contribu ia stabilit din oficiu în sarcina sa, în cuantum de 804 lei 
cuprins în Decizia de impunere din oficiu nr. ...06.2013 care i-a fost 
comunicat la data de .06.2013 cu scaden a precizat în cuprinsul s u, nu a fost 
achitat la termen.

  

În drept, sunt aplicabile dispozi iile art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata 

ART. 119 
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere

     

(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a obliga iilor de 
plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de întârziere. 
    (...)     

(3) Dobânzile i penalit ile de întârziere se fac venit la bugetul c ruia îi 
apar ine crean a principal .

     

(4) Dobânzile i penalit ile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 
condi iile aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal , cu excep ia situa iei prev zute la art. 142 alin. (6).

 

Pe cale de consecin , în mod corect i legal, autoritatea fiscal  competent 
în administrare, respectiv Serviciul Fiscal Or enesc Sebi a stabilit în sarcina 
petentei X accesoriile contestate, urmare achit rii de c tre aceasta cu întârziere a 
impozitului pe venit datorat i a contribu iei sociale de s n tate datorata  înscris în 
deciziile de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit aferent anilor 2012, 
2013 i 2014  nr. ...04.2012, nr. ...03.2013 i nr. ...02.2014, pentru  
veniturile ob inute de petent din transportul rutier de m rfuri, precum i în 
Decizia de impunere din oficiu nr. ...06.2013 emis de C.A.S. Arad, comunicat 
petentei la data de 28.06.2013 .   

Solicit rile petentei din contesta ia formulat în leg tura cu detalierea 
veniturilor pe care  le sus ine i i mi le imputa i , sunt lipsite de relevan în 
solu ionarea favorabila a cauzei în condi iile în care a a cum rezult din Anexa la 
decizia contestata, organul fiscal a calculat accesorii pentru obliga ia de natura 
platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit datorate,  aferente activit ii  
desf urate de petent ,  cu scadenta trimestrial  

 

si neachitat la scadenta, cat si 
pentru pl tile anticipate cu titlu de contribu ii sociale de s n tate datorate aferente 
activit ii de transport rutier de m rfuri,  cu scadenta trimestrial în toat perioada 
2012-2014   si neachitat la scadenta;  precum i pentru  C.A.S.S stabilit din oficiu 
în sarcina petentei conform Deciziei nr. ..06.2013, neachitat în termen.  
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Alega iile petentei din cuprinsul contesta iei formulate de natur a determina  

concluzia c aceasta nu are cuno tin de obliga iile constituite de legiuitor, 
respectiv aceea de a efectua pl i anticipate în contul impozitului pe venit i a 
C.A..S.S.  având drept consecin emiterea deciziilor de impunere pentru  pl i 
anticipate cu titlu de impozit pe venit  i  CASS,  nu au putut fi re inute în 
solu ionarea favorabil a cauzei deoarece deciziile de impunere pentru pl i 
anticipate nu au stabilit în cuprinsul lor un termen de plat care s curg de la data 
comunic rii lor i care s atrag implicit calculul major rilor de întârziere dup 
expirarea celor 60 de zile de la data comunic rii cum este cazul deciziilor de 
impunere anuale,  în  cazul deciziilor de impunere pentru pl i anticipate obliga ia 
de efectuare a pl ilor anticipate rezid din îns i prevederile art. 82 alin.3 si art. 
296 ^ 24 din Codul fiscal care stabile te c pl ile anticipate se efectueaz în patru 
rate egale pân la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru i, ca 
atare, pentru pl ile anticipate scaden a intervine la data astfel stabilit de art. 82 
alin.3 si art. 296 ^ 24 din Codul fiscal, iar nu în func ie de data comunic rii 
deciziilor de impunere pentru pl i anticipate. Aceste decizii se transmit 
contribuabilului conform art. 82 alin.2 Cod fiscal, dar comunicarea nu este 
necesar pentru calculul major rilor de întârziere, aceasta realizându-se în 
conformitate cu art. 44 Cod de procedura fiscala ce impun comunicarea oric rui 
titlu de crean c tre contribuabil pentru a-i asigura acestuia posibilitatea printre 
altele i a contest rii în termenul legal. 

 

Petenta nu a contestat faptul c nu a efectuat la termen pl ile anticipate cu 
titlu de impozit pe veniturile din activit i independente si CASS,  pl i ce trebuiau 
efectuate la termenele de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie ale 
fiec rui an fiscal, ci  pretinde detalierea veniturilor, aspect ce nu poate fi re inut de 
DGRFP Timi oara ca reprezentând o stare de fapt real  conform considerentelor 
expuse anterior privind inciden a disp.art.82 alin.2 i 3 si art. 296 ^ 24 din Codul 
fiscal, precitate.          

Având în vedere cele re inute, urmeaz a se respinge ca neîntemeiat 
contesta ia formulat de D-na X împotriva Deciziei referitoare la obliga iile de 
plat accesorii nr. .12.2014 emis de Serviciul Fiscal Or enesc Sebi pentru 
suma de 

 

lei reprezentând accesorii aferente pl ilor anticipate cu titlu de 
impozit pe venit si contribu ii de asigur ri sociale de s n tate înscris în deciziile 
de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit aferente anilor 201, 2013 i 
2014 nr. ..04.2012, nr. ..03.2013 i nr. 2407195321334/28.02.2014, precum 
i în Decizia de impunere din oficiu nr. .06.2013, în baza prevederilor art. 216 

alin. (1) din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat cu 
modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora:

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte, 
ori respins , coroborat cu pct. 11.1 lit. a) din OPANAF nr. 2906/2014 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal care stipuleaz :
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Contesta ia poate fi respins ca:

 
a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept 

prezentate în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse 
prin actul administrativ fiscal atacat; .  

Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul art. 82 alin. (2) i (3), art. 
art. 296 ^ 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile si 
complet rile ulterioare  art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata art. 216 alin. (1) din O.G nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat cu modific rile i complet rile ulterioare si  pct. 11.1 
lit. a) din OPANAF nr. 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , în 
baza referatului nr.................................., se 
                                             

D E C I D E :   

- respingerea ca neîntemeiata a contesta iei

 

formulat împotriva

 

Deciziei 
referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ...12.2014 emis de Serviciul 
Fiscal Or enesc Sebi pentru suma de .. lei reprezentând accesorii aferente 
pl ilor anticipate cu titlu de impozit pe venit si contribu ii de asigur ri sociale de 
s n tate înscris în

 

deciziile de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit 
aferente anilor 2012, 2013 i 2014 nr. ...04.2012, nr. 
2407167980910/11.03.2013 i nr. .02.2014 i C.A.S.S.  înscris în Decizia de 
impunere din oficiu nr. .06.2013, neachitate la termenul de scaden .
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