
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      DECIZIA NR.161/     10.2010 
                           privind solutionarea contestatiei formulate de d-l XXXXX 
                           cu domiciliul in Sibiu, str. XXXXX nr. 13 
 
 
      Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 209 din OG 92/ 
2003 cu solutionarea contestatiei formulate de d-l XXXXXX  impotriva Deciziei de 
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2010 cu numar de 
inregistrare XXXXX/21.09.2010  intocmita de Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului Sibiu si comunicata petentei in data de 30.09.2010. 
    Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/ 2003 R fiind 
inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu sub nr. 
XXXXXX/04.10.2010, iar la  DGFP Sibiu cu nr XXXXXX/ 12.10.2010.  
      Petenta considera de neacceptat recalcularea impozitului retroactiv pe perioada 
intregului an 2010. 
 
  Aspecte referitoare la fondul cauzei supuse solutionarii : 
Recalcularea platilor anticipate pe baza normelor de venit, cuprinsa in Decizia de impunere 
pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010, nrXXXXX/21.09.2010 , 
s-a facut in conformitate cu prevederile art.49 alin.(2^1) si art.94 alin (4) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarileulterioare, pentru 
contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si desfasoara activitatea 
individual, fara salariati. Recalcularea normelor de venit s-a facut incepand cu data de 
01.07.2010.  
 Art.49 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal 
“ (2^1) Venitul net anual dintr-o activitate independent� stabilit pe baza normei de venit nu 
poate fi mai mic decât salariul de baz� minim brut pe �ar� garantat în plat�, în vigoare la 
momentul stabilirii normei de venit, înmul�it cu 12. 
-------------- 



Punctul 212 din Hotararea nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal 
212. pentru anul 2010,in situatia in care venitul net din activitati independente stabilit pe 
baza normei de venit este inferior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata 
inmultit cu 12, directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia recalcularii 
normelor de venit , astfel : 
a) pentru perioada 1 ianuarie 2010- 30 iunie 2010, venitul net determinat pe baza normei 
de venit este egal cu norma de venit anuala stabilita in anul 2009 pentru anul 2010 
impartita la 2 ; 
b) pentru perioada 1 iulie 2010- 31 decembrie 2010, venitul net aferent perioadei 
reprezinta jumatate din norma anuala de venit, norma anuala determinata prin inmultirea 
nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu 12, corectata 
potrivit prevederilor pct. 42^2 
  In acest caz , organul fiscal competent are obligatia recalcularii platilor anticipate.’’  
 
  Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 R 
 
                                                        DECIDE 
 
 
 respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXX lei,  reprezentand diferenta plati 
anticipate din recalcularea normelor de venit. 
 
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
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                                                                                        Cons jr XXXX 
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