
   D   E   C   I   Z   I   E    nr. 201/23.09.2008
                        privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dl.                       
   inregistrata la DGFP-                                         

          
   I. Prin contestatia formulata dl.  contesta Decizia de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nr. prin care s-a stabilit un impozit
anticipat de plata in suma de  lei cu termen de plata 15.03.2008.

               In sustinerea contestatiei petentul aduce urmatoarele argumente:
        - in data de 14.02.2008 AFPM emite Decizia de impunere pentru

plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nr.  prin care s-a stabilit un
impozit anticipat de plata in suma de lei.   

- decizia de impunere a fost emisa de catre AFPM  in baza realizarilor
din anul 2006, respectiv la un venit brut de  lei.

- in anul 2007 a realizat un venit brut in suma de  lei conform Declaratiei
privind veniturile realizate pe anul 2007 inregistrata la organul fiscal sub nr.  

- la emiterea deciziei de impunere pentru plati anticipate pe anul 2008 cu
nr. organul fiscal nu a tinut cont de realizarile efective din anul 2007 care erau
mai mici decit cele din 2006 motiv pentru care a fost stabilit un impozit
suplimentar in suma de  in plus fata de impozitul stabilit initial in suma de lei.

- aceasta diferenta de impozit anticipat in suma de  lei i-a fost comunicata
petentului abia in data de 27.06.2008 cu scadenta retroactiva in data de
15.03.2008, ceea ce conduce la plata unor majorari incepind cu data de
15.03.2008.

Pentru aceste motive solicita anularea Deciziei de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nr.  prin care s-a stabilit un impozit
de plata in suma de  lei.

II. Este contestata Decizia de impunere pentru plati anticipate privind
venitul din activitati independente pe anul 2008 nr.  privind activitatea de
expertiza judiciara cu impozitul scadent la data de 15.03.2008 in suma de lei.

Decizia de impunere pentru plati anticipate a fost emisa dupa procesarea
declaratiei speciale cu veniturile realizate pe anul 2007, cod 200, luind ca baza
de calcul diferenta dintre venitul net de la rindul 3 si rindul 3.1 din declaratie
(venit net aferent activitatilor cu retinere la sursa).

Decizia de impunere pentru plati anticipate cu nr.  anuleaza decizia de
impunere pentru plati anticipate pe anul 2008 cu nr.  prin care s-a stabilit un
impozit anticipat in suma de lei.

  
III. Avand in vedere constatarile organului fiscal, sustinerile petentului,

documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in
perioada verificata, invocate  de catre organul fiscal, biroul investit cu
solutionarea contestatiei retine urmatoarele:



- la data de 14.02.2008 organul fiscal a emis Decizia de impunere pentru
plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 prin care s-au stabilit plati
anticipate cu titlu de impozit in suma de  lei avind ca termen de plata trimestrial
suma de  lei.

- decizia de impunere cu numarul de mai sus a fost emisa la venitul net
realizat in anul 2006 de  lei, deoarece la data respectiva nu se cunostea venitul
efectiv realizat in anul 2007.

- ulterior, la data de 27.06.2008 a fost emisa o noua decizie de impunere  
pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 cu numarul     in care s-a
stabilit un impozit anticipat in suma de  lei cu termen de plata trim. I 2008.

- decizia de impunere a fost emisa dupa procesarea declaratiei speciale
privind veniturile realizate pe anul 2007 inregistrata la organul fiscal sub nr.
luind ca baza de calcul venitul net efectiv realizat asa cum prevede art.82 alin. 2
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:
  “(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare
sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net
realizat an anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se
comunica contribuabililor, potrivit legii."

Organul de solutionare a contestaiei face precizarea ca prin emiterea
deciziei de impunere nr. a venitul efectiv realizat in anul 2007 aceasta anuleaza
decizia de impunere emisa anterior cu nr. prin care a fost stabilit un impozit
anticipat pe trim. I in suma de  lei.

Prin decizia de impunere nr. din data de 27.06.2008 a fost stabilit un
impozit anticipat in suma de  lei cu termen de plata trim. I 2008, mai mic decit
cel stabilit initial in suma de  lei si nu este un impozit anticipat stabilit
suplimentar fata de prima decizie de impunere, asa cum sustine petentul.

Asa cum rezulta si din continutul contestatiei petentul sustine ca si-a
achitat obligatia de plata aferenta trim. I 2008 la nivelul sumei de  lei, caz in
care diferenta achitata in plus fata de suma de  lei se va considera suprasolvire
la plata impozitului pe venit. 

Avind in vedere cele relatate rezulta ca organul fiscal din cadrul AFPM
in mod legal a emis Decizia de impunere pentru plati anticipate pe anul 2008
nr. prin care s-a stabilit ca si obligatie de plata anticipata suma de  lei , motiv
pentru care se impune respingerea contestatiei, ca neintemeiata.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 82
din Legea nr. 571/2003 coroborat cu art. 206 si art. 216 din OG.92/2003,
republicata, titlul IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva
masurilor dispuse prin actele administrative fiscale, in baza referatului nr.   se    
                                                                   
                                            D     E     C     I     D    E :



                   -  respingerea  ca neintemeiata a contestatiei  formulate  de dl.
potriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate pe anul 2008 nr. 6.2008
prin care s-a stabilit ca si obligatie de plata anticipata suma de  lei.

                        -  prezenta decizie se comunica la :                                                 
                                                                                        
       Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul 


