DECIZIA NR.
privind solu ionarea contesta iei formulat de d-na Y, înregistrat la Administra ia Finan elor
Publice sub nr.*/2008
Serviciul Solu ionare Contesta ii, din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice
,a
fost sesizat de c tre Administra ia Finan elor Publice
, prin adresa nr. , înregistrat la D.G.F.P.
sub nr.
, asupra contesta iei formulat de d-na Y, domiciliat în …….
Obiectul contesta iei, îl constituie suma de
lei, individualizat prin Decizia de impunere
pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008, emis de Administra ia Finan elor
Publice…… i înregistrat sub nr. .
Împotriva Deciziei de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008, d-na
Y formuleaz i depune contesta ie la Administra ia Finan elor Publice înregistrat sub nr.
Contestatia este depus în termenul legal prev zut de art.207, alin.(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscal , republicat .
Constatând c , în spe , sunt îndeplinite dispozi iile art.209, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , Serviciul Solu ionare Contesta ii, din cadrul Direc iei
Generale a Finan elor Publice
, este legal investit s se pronun e asupra contesta iei formulat de
d-na Y.
I. D-na Y contest Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul
2008, emis de Administra ia Finan elor Publice , înregistrat sub nr.
i solicit anularea
acesteia invocând urm toarele motive:
Contestatoarea precizeaz c pentru anul 2008, nu a beneficiat de reducerea normei anuale
de venit, de i are un handicap locomotor gradul II cu deficien accentuat .
În acest sens contestatoarea anexeaz la dosarul contesta iei ’’Certificatul de încadrare în
grad de handicap’’ nr. /2007 emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul i
din cadrul Consiliului Jude ean
i solicit reducerea normei de venit pe anul 2008, conform
prevederilor legale.
II. Organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice , au emis ‘‘Decizia de
impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008, nr.
, pe numele Y stabilind în
sarcina sa pl i anticipate cu titlu de impozit pe venit în sum total de lei.
III. Luând în considerare constat rile organelor fiscale, motivele invocate de contestatoare,
documentele existente la dosarul cauzei, coroborate cu prevederile actelor normative în vigoare, se
re in urm toarele :
Cauza supus solu ionarii este dac obliga ia de plat privind pl i anticipate cu titlu
de impozit pe venit pe anul 2008, în sum total de
lei, individualizat prin ‘‘Decizia de
impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008, nr.
, emis de organele
Administra iei Finan elor Publice
a fost stabilit cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
În fapt, prin ‘’Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008’’
nr. , emis de organele Administra iei Finan elor Publice
s-a stabilit în sarcina contestatoarei
pl i anticipate cu titlu de impozit pe venit pe anul 2008 în sum total de lei.
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Contestatoarea î i desf oar activitatea în baza autoriza iei nr. , emis de Prim ria
,
conform Legii nr.507/2002 având ca obiect principal de activitate ‘’Fabricarea altor articole de
îmbr c minte (exclusiv lenjeria de corp), realizând venituri din activit i independente în mod
individual, f r salaria i, venituri nete determinate în baza normelor anuale de venit, respectiv
pentru anul 2008 în baza ‘’Normelor anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2008’’
emise de Direc ia General a Finan elor Publice
- Activitatea de Metodologie i Administrare a
Veniturilor Statului i înregistrate sub nr. /13.12.2007.
În drept, cauza î i g se te solu ionarea în prevederile art.49, alin.1, alin.2 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal unde se precizeaz :
‘’ART. 49
(1) Venitul net dintr-o activitate independent , care este desemnat conform alin. (2) i care este
desf urat de c tre contribuabil, individual, f r salaria i, se determin pe baza normelor de
venit.
(2) Ministerul Finan elor Publice elaboreaz normele care con in nomenclatorul activit ilor
pentru care venitul net se stabile te pe baz de norme de venit i precizeaz regulile care se
utilizeaz pentru stabilirea acestor norme de venit’’
Coroborate cu prevederile art.49, pct.42, pct..43 din HG nr.44/2004 *actualizat* pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare:
Norme metodologice:
42. În sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice autorizate care realizeaz venituri
din activit i independente i desfasoar activit i cuprinse în nomenclatorul stabilit prin ordin al
ministrului finan elor publice, individual, f r angaja i, venitul net se poate determin pe baza de
norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de c tre direc iile generale ale
finan elor publice teritoriale vor fi consultate consiliile jude ene/Consiliul General al Municipiului
Bucure ti, dup caz […]
43. La stabilirea coeficien ilor de corec ie a normelor de venit se vor avea în vedere urm toarele
criterii:
- vadul comercial i clientela;
- vârsta contribuabililor;
- timpul afectat desf urarii activit ii, cu excep ia cazurilor prev zute la pct. 44 si 45;
- starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
- activitatea se desf oar într-un spa iu proprietate a contribuabilului sau închiriat;
- realizarea de lucr ri, prestarea de servicii i ob inerea de produse cu material propriu sau al
clientului;
- folosirea de ma ini, dispozitive i scule, ac ionate manual sau de for a motrice;
- alte criterii specifice.’’
Totodat art.53 i art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i
complet rile ulterioare i pct.169 din HG nr.44/2004 *actualizat * pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare prev d:
‘’Pl i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit i independente
ART. 53
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Un contribuabil care desf oar o activitate independent are obliga ia s efectueze pl i
anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excep ia
veniturilor prev zute la art. 52, pentru care plata anticipat se efectueaz prin re inere la surs .
Stabilirea pl ilor anticipate de impozit
ART. 82
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente, din cedarea folosin ei
bunurilor, cu excep ia veniturilor din arendare, precum i venituri din activit i agricole sunt
obligati 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 .
Norme metodologice:
169. În cazul contribuabililor impu i pe baza de norme de venit, stabilirea pl ilor anticipate se
face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunz tor activit ii
desf urate.’’
Pentru anul 2008 ‘’Normele anuale de venit pe categorii de meserii’’ emise de Direc ia
general a Finan elor Publice
– Activitatea de Metodologie i Administrare a Veniturilor
Statului i înregistrate sub nr
prev d la pozi ia 37 pentru activitatea ‘’croitorie’’(activitate
prestat de contestatoare) un venit net estimat pentru anul 2008 în sum de lei, pentru care revin
pl i anticipate cu titlu de impozit pe venit în sum total de
lei.
Tot prin acest nomenclator, în conformitate cu prevederile alin.43 din HG nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare sunt prev zu i i coeficien ii de corec ie a normelor de venit
pe anul 2008, care la punctul b) precizeaz c pot beneficia de reducere a normelor de venit,
conform criteriului referitor la starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului doar
urm toarele persoane:
‘’b) Pentru persoanele cu grad III de invaliditate i persoanele cu handicap asimilabile
gradului III de invaliditate , normele de venit se vor reduce cu 50%.’’
Din documentele existente la dosarul cauzei se re ine c , d-na Y a depus ’’Certificatul de
încadrare în grad de handicap’’ nr.
emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap
pentru adul i din cadrul Consiliului Jude ean Cara -Severin, din care rezult c aceasta are un
handicap de gradul II cu deficien func ional accentuat i nu un handicap asimilabil gradului
III de invaliditate, pentru care se poate acorda reducerea normei de venit conform prevederilor
legale mai sus men ionate.
Coroborând dispozi iile legale cu argumentele i documentele prezentate de contestatoare,
se re ine c m sura adoptat de organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice
, de
a emite pe numele acesteia “Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul
2008, înregistrat sub nr.
în sum total de
lei, f r a reduce norma de venit, a fost f cut cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, iar contesta ia urmeaz a fi respins ca neîntemeiat .
Pentru considerentele men ionate în cuprinsul deciziei i în temeiul art.49, alin.1, alin.2,
art.53, art.82, alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, art.49, alin.42, alin.43 din HG nr.44/2004 *actualizat * pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare i a ‘’Normelor anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2008’’ emise de
Direc ia general a Finan elor Publice
- Activitatea de Metodologie i Administrare a
Veniturilor Statului i înregistrate sub nr. , se
DECIDE
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Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei depuse de c tre d-na Y împotriva ‘‘Decizia de
impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008,, nr.
, emis de
Administra ia Finan elor Publice
, pentru suma total de lei, reprezentând pl i anticipate cu
titlu de impozit pe venit pe anul 2008.
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi atacat ,
conform procedurii legale, în termen de 6 luni, la Tribunalul

DIRECTOR EXECUTIV,
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