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D E C I Z I A 

Nr. .. / . . 
privind contesta iile  formulate de 

D-nul  X 
înregistrate la D.G.F.P.  a jude ului Arad

 

sub nr.  ....../04.06.2013,  nr. ...../04.06.2013, 
i nr. .....0/04.06.2013    

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a fost sesizat 
de c tre Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad cu adresele 
nr......./04.06.2013, nr. ....../04.06.2013 i nr. ...../04.06.2013 înregistrate la 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr.  
......../04.06.2013,  nr. ....../04.06.2013 i nr. ...../04.06.2013 asupra 
contesta iilor  formulate de     

   D-nul x  

înregistrate la Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad sub 
nr...../22.04.2013, nr. ....../22.04.2013 i nr. ..../22.04.2013 i a procedat la 
analizarea dosarului cauzelor, constatând urm toarele:

  

     Petentul  X formuleaz contesta iile înregistrate la Administra ia 
Finan elor Publice a Municipiului Arad sub nr. 51806/22.04.2013, nr. 

../22.04.2013 i nr. ../22.04.2013 i la Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad sub nr.  ../04.06.2013,  nr. ./04.06.2013 i 
nr. ../04.06.2013, în care s-a îndreptat împotriva Deciziei de impunere 
privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigurari 
sociale precum i obliga iile de plat cu titlu de contribu ii sociale

 

pe anul 
2013 nr. /08.03.2013, Deciziei de impunere pentru pl i anticipate cu 
titlu de impozit pe anul 2012 nr. . din 29.02.2012 i a Deciziei de 
impunere pentru pl i anticipate cu titlu de

 

impozit pe anul 2012 nr

 

din 
19.06.2012 precum i a Deciziei de impunere anual pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2011 nr

 

din 
19.06.2012, solicitând desfin area acestora pentru suma total de xxxxx lei, 
reprezentând: 

- xxxx lei pl i anticipate cu titlu de impozit pe venit i  xxxxx lei  pl i 
anticipate cu titlu de contribu ii de asigurari sociale de sanatate, debite 
stabilite prin Decizia de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit 
pe venit/contribu ii de asigurari sociale precum i obliga iile de plat cu titlu 
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de contribu ii sociale

 
pe anul 2013 nr. ../08.03.2013 emis de 

Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad

 
; 

- xxxxx lei pl i anticipate cu titlu de impozit pe venit i

 
xxxxx lei  pl i 

anticipate cu titlu de impozit pe venit, debite stabilite prin Decizia de 
impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. .. 
din 29.02.2012 i Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr . din 19.06.2012 emise de Administra ia 
Finan elor Publice a Municipiului Arad

 

- xxxxx lei diferen e de impozit rezultate din regularizarea anual 
stabilite în plus prin Decizia de impunere anual pentru veniturile realizate 
din România de persoanele fizice pe anul 2011 nr ../19.06.2012 
emis de Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad;  

        În condi iile în care contesta iile petentului formulate împotriva 
Deciziei de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigurari sociale precum i obliga iile de plat cu titlu de 
contribu ii sociale

 

pe anul 2013 nr. ./08.03.2013, Deciziei de impunere 
pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. din 
29.02.2012 i a Deciziei de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr

 

din 19.06.2012 precum i a Deciziei de 
impunere anual pentru veniturile realizate din România de persoanele 
fizice pe anul 2011 nr . din 19.06.2012 vizeaz

 

aceia i categorie de 
obliga ii fiscale 

 

impozitul pe venit 

 

în temeiul prevederilor punctului 9.5 
din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003

 

privind Codul de procedur 
fiscal , republicat , prin Referatul nr. ......./19.06.2013 s-a aprobat  
conexarea dosarelor contesta iilor formulate de

 

d-nul X împotriva actelor 
administrativ fiscale prezentate mai sus, cu consecin a emiterii unei singure 
decizii în solu ionarea contesta iilor.

 

        
Contesta iile au fost semnate de petent, dup cum prevede art. 206 

din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .

 

Contesta iile au fost depuse în termenul legal de depunere prev zut 
de art. 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur

 

fiscal , republicat .

  

Fiind îndeplinit

 

procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe 
fond a contesta iilor:  

I. În ceea ce prive te contesta ia împotriva Deciziei de impunere 
privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de 
asigurari sociale precum i obliga iile de plat cu titlu de contribu ii 
sociale pe anul 2013 nr. ./08.03.2013, petentul invoc urm toarele: 

 

http://www.anaf.ro;
http://www.finantearad.ro


www.anaf.ro; www.finantearad.ro  3

 
- conform prevederilor art.82 alin.5 din Codul fiscal si a pct. 170 din 

Normele metodologice date în aplicarea art.82, petentul sus ine c , 
depunerea D220 privind venitul estimat, in toate situa iile în care o 
asemenea declara ie este depus , determin ca baza de impunere pentru 
pl ile anticipate s fie constituit din venitul estimat astfel declarat.  

 
- deoarece pentru anul anterior (2012), pân la data emiterii deciziei 

contestate nu exista decizia D260 care s produc efecte juridice, petentul 
sus ine c se afl în situa ia impunerii efectuate dup expirarea termenelor 
de plat , descris la art. 82 alin.2 Cod fiscal, motiv pentru care în anul 2012 
are de plat cu titlu de pl i anticipate sumele datorate pentru termenul de 
plat 15.12.2011 (200 RON trimestrial), in conditiile in care declaratia D 
220 pentru anul 2012 a fost depusa de petent in data de 07.06.2012.   

- D260, contestat , nr....... din 08.03.2013 a fost emis far 
respectarea legii, considerând drept venit net estimat, venitul net în sum 
de xxxx RON înscris atât în declara ia D200 pentru anul 2011 nr. INTERNT 
.......-2012 din data de 24.05.2012 cât i pct.II, rd.4 al Deciziei D250 pentru 
anul 2011 nr............ din 24.09.2012, anul 2011 nefiind îns anul precedent 
celui de impunere(2013).     

-  decizia contestat con ine date incorecte: în ceea ce prive te 
declara ia cu numarul de înregistrare  ....... din data de 08.03.2013 care 
nu corespunde realit ii întrucât nu a depus nicio declara ie D200 pentru 
anul 2012 sau D220 pentru anul 2013, singura declaratie D220 incident în 
acest caz fiind cea pentru anul 2012, depus în data de  07.06.2012 i în 
ceea ce prive te datele privind activitatea desfa urat de petent respectiv 
numarul documentului de autorizare care nu mai este valabil, a codului 
CAEN si a sediului profesional unde î i desf oar activitatea, toate aceste 
date referitoare la activitatea desf urat fiind declarate la organul fiscal 
competent.                    

În contesta ia formulat împotriva Deciziei de impunere pentru pl i 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. .. din 29.02.2012 i a 
Deciziei de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 
2012 nr . din 19.06.2012 emise de Administra ia Finan elor Publice a 
Municipiului Arad, petentul consider c

 

pentru anul 2012 a datorat cu titlu 
de pl i anticipate sumele înscrise drept obliga ii de plat în DIPA nr .. 
din 29.02.2012 în sum total

 

de xxx RON pentru urmatoarele motive:   
a) toate termenele de plat indicate în deciziile atacate, ca i cele 

ini iale necomunicate au expirat. 

 

b) conform art. 82 alin.2 Cod fiscal  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

  

i cf. art. 82 alin. 3  Codul fiscal  
platile aticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a 
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ultimei luni din fiecare trimestru 

 
rezultând c , pentru anul 2012  avea 

obliga ia de a efectua p i anticipate trimestriale în sum de 200 lei 
conform decizei D260 pentru anul 2011 nr......../28.02.2011, termen de 
plat 15.12.2011. 

  
c) în anul 2012 obliga iile de plat au fost cele indicate la lit.b identice 

cu cele din DIPA nr......... din 29.02.2012.    
d) conform art. 82 alin. 4 Cod fiscal 

 

termenele i procedura de 
emitere a deciziilor de pl i anticipate vor fi stabilite prin ordin al 
presedintelui Agentiei de Administrare Fiscal 

  

OPANAF 52/2012 stabile te 
la art.2 alin.2 utilizarea formularului D260 începând cu 01.01.2012 fara a 
indica i termenul de emitere a acestor decizii.     

e) emiterea deciziilor de impunere pentru pl i anticipate dupa ce 
toate termenele de plata au expirat precum si comunicarea acestor decizii 
dup expirarea tuturor acestor termene, nu mai pot produce efecte juridice 
în ceea ce prive te termenele de plat , sumele stabilite încetând a mai fi 
plati anticipate.     

f) decizia de impunere anual pentru anul 2012 nu a fost emis . 

  

În ceea ce prive te Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu 
de impozit pe anul 2012 nr

 

din 19.06.2012 ini ial , petentul arat 
c , aceasta a fost emis ini ial f r respectarea

 

art. 82 alin.5 din Codul 
fiscal  i a pct.170 din Normele metodologice de aplicare Codului fiscal 
având in vedere c a fost emis dup

 

depunerea declaratiei D220 privind 
venitul estimat pentru anul 2012 (07.06.2012) considerând drept venit net 
estimat venitul net în sum de xxxxx lei înscris in Decizia D250 pentru anul 
2011 nr  din 24.09.2012.     
    Totodat , arat c aceste decizii con in date incorecte, în ceea ce 
prive te D260 nr........./29.02.2012 contestat care con ine drept declara ie 
în baza careia s-au stabilit pl i anticipate cu titlu de impozit un numar de 
inregistrare ...... din data de 29.02.2012 care nu corespunde realit ii 
întrucât singura declaratie D220 pentru anul 2012 fiind cea depus in data 
de 07.06.2012 i în ceea ce prive te datele privind activitatea desfa urat 
respectiv numarul documentului de autorizare care nu mai este valabil, a 
codului CAEN si a sediului profesional unde î i desf oar activitatea, 
toate aceste date referitoare la activitatea desf urat fiind declarate la 
organul fiscal competent.     

În ceea ce prive te contesta ia formulata împotriva Deciziei de 
impunere anual pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2011 nr .. din 19.06.2012, petentul arat 
c , prin emiterea de catre organul fiscal competent a Deciziei D250 
contestata sub acela i numar de inregistrare ......, dar având inscris drept 
dat a emiterii data de 19.06.2012 se afl in situa ia în care:   
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-  pentru acelea i venituri au fost emise dou decizii de impunere, 

f r a se indica în cuprinsul rubricilor special destinate care sunt sumele 
din decizia anterioar , ceea ce înseamn c în sarcina sa ar exista aceea i 
sum înregistrat de dou ori

 
- nu exist niciun act administrativ fiscal din care s rezulte ca una 

din cele dou decizii o înlocuie te pe cealalt sau ca vreuna din cele dou 
decizii a fost anulat . 

 

- decizia D250 contestat are înscris drept dat a emiterii sale 
19.06.2012 o dat anterioar Deciziei D250 ini iale (24.09.2012), anterioar 
pl ii (10.12.2012) i anterioar Deciziei nr.63 (29.01.2013), de i a fost 
emis ulterior tuturor acestora

 

- nu exist nici un act administrativ fiscal emis cf art. 115 alin.4 Cod 
pr. Fiscala care s ateste care sunt debitele stinse de pl ile efectuate în 
data de 10.12.2012.  

- Decizia D250 contestat fiind emis ulterior datei de 15.09.2012, în 
conformitate cu art. 2 alin.3 din OPANAF 52/2012, în aplicarea art. 84 
alin.7 Cod fiscal, este ilegal .    

 

Totodat , arat c aceast decizie con ine date incorecte in ceea ce 
prive te datele privind activitatea desfa urat respectiv numarul 
documentului de autorizare care nu mai este valabil, a codului CAEN si a 
sediului profesional unde î i desf oar activitatea, toate aceste date 
referitoare la activitatea desf urat fiind declarate la organul fiscal 
competent.       

În consecin , ca urmare a motivelor expuse mai sus, petentul solicit 
desfiin area deciziilor contestate, obligarea organului fiscal competent la 
corectarea tuturor datelor referitoare la activitatea sa înscrise în registrul 
contribuabililor i comunicarea corec iilor efectuate.   

  

II. Prin Decizia de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit/contribu ii de asigurari sociale precum i obliga iile 
de plat cu titlu de contribu ii sociale pe anul 2013 nr. 

../08.03.2013, organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor 
Publice a Municipiului Arad au stabilit în sarcina petentului X suma de xxxx 
lei pl i anticipate cu titlu de impozit pe venit i suma de xxxx lei 
reprezentând pl i anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale de 
s n tate. 

 

         Prin Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr. . din 29.02.2012, organele fiscale din 
cadrul Administra iei Finan elor Publice a Municipiului Arad au stabilit în 
sarcina petentului X suma total de xx lei reprezentând pl i anticipate cu 
titlu de impozit pe venitm (xxx lei pentru fiecare trimestru), iar urmare 
declara iei de venit aferent anului 2011 nr. ......., depus de petent on line

 

la data de 24.05.2012, prin Decizia de impunere pentru pl i anticipate 
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cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ....../19.06.2012, organele fiscale din 
cadrul Administra iei Finan elor Publice a Municipiului Arad au stabilit în 
sarcina petentului X suma total de xxx lei reprezentând pl i anticipate cu 
titlu de impozit (xxx lei  trim. I, xxx lei 

 
pt. fiecare dintre trim. II, III i IV).   

      Prin Decizia de impunere anual pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pentru anul 2011 nr. ........../19.06.2012, 
organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice a Municipiului 
Arad au stabilit în sarcina petentului X o diferen de impozit stabilit în plus 
în sum de xxxx lei.   

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, 
constat rile organelor fiscale, sus inerile petentului i prevederile legale în 
vigoare pe perioada supus verific rii, s-au re inut urm toarele:

   

1. Referitor la cap tul de cerere privind contesta ia formulat de 
d-nul X împotriva Deciziei de impunere privind pl ile anticipate cu 
titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigurari sociale precum i 
obliga iile de plat cu titlu de contribu ii sociale pe anul 2013 nr. 

./08.03.2013, se re in urm toarele:

   

În fapt, în data de 08.03.2013, Administra ia Finan elor Publice a 
Municipiului Arad, în temeiul art. 82 i art. 293^24 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare emite, din 
oficiu, Decizia de impunere privind pl ile

 

anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigurari sociale precum i obliga iile de plat cu titlu de 
contribu ii sociale pe anul 2013 nr. /08.03.2013, în care pl ile 
anticipate au fost stabilite pe baza Declara iei privind veniturile realizate pe 
anul 2011 depus de petent i înregistrat

 

la A.F.P a Mun. Arad sub 
nr . din 24.05.2012 respectiv: 
     - venit brut estimat :     ....... lei 
     - cheltuieli deductibile: ..... lei; 
     - venit net estimat:         .... lei; 
     - plati anticipate cu titlu de impozit: .....lei  
     - pl i anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale de s n tate 
..... lei     

In drept, cauzei  îi sunt incidente dispozi iile referitoare la stabilirea 
pla ilor anticipate de impozit, prev zute in Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal republicat, potrivit c rora:

 

 
Pl i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit i 

independente 
    ART. 53 
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(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente au 

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 sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52^1.  

Declara ii privind venitul estimat/norma de venit

 

    ART. 81  
( )     

(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi i cei care au 
realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum i cei care, 
din motive obiective, estimeaz c vor realiza venituri care difer cu cel 
pu in 20% fa de anul fiscal anterior depun, odat

 

cu declara ia privind 
venitul realizat, i declara ia privind venitul estimat/norma de venit.

   

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 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. ( )

 

    (5) Pentru stabilirea pl ilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz 
de calcul venitul anual estimat, în toate situa iile în care a fost depus 
o declara ie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net 
din declara ia privind venitul realizat

 

pentru anul fiscal precedent, 
dup caz.

 

La stabilirea pl ilor anticipate se utilizeaz cota de impozit de 
16% prev zut la art. 43 alin. (1) [...]

 

coroborat cu HG nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice 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 
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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.

 
    169. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea 
platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul 
de impunere, corespunzator activitatii desfasurate. 
     170. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plat anticipat , potrivit art. 
81 alin. (3) din Codul fiscal, se face prin depunerea de c tre contribuabil a 
unei declara ii privind venitul estimat/norma de venit.

        

( ) 
      175. Declara iile privind venitul realizat sunt documentele prin care 
contribuabilii declar veniturile i cheltuielile deductibile efectuate în scopul 
realiz rii veniturilor, pe fiecare categorie de venit i pe fiecare surs , în 
vederea stabilirii de c tre organul fiscal a pl ilor anticipate.

 

       176. Declara iile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care 
realizeaz , individual sau într-o form de asociere, venituri din activit i 
independente, venituri din cedarea folosin ei bunurilor, venituri din activit i 
agricole pentru care venitul net se determin în sistem real, venituri din 
silvicultur i piscicultur ( ).

   

Fa  de prevederile legale mai sus citate se re in urmatoarele: 
- contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sunt 

obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit.  
- ulterior depunerii de c tre contribuabil a declara iei speciale privind 

veniturile realizate sau a declaratiei estimative, dupa caz, eventualele 
diferente privind nivelul platilor anticipate rezultate din emiterea unei noi 
decizii de plati anticipate, se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare 
din cadrul anului fiscal. 

- pentru stabilirea pl ilor anticipate, organul fiscal considera ca baz

 

de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o 
declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net 
din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, 
dupa caz. 

- contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi i cei care au 
realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum i cei care, 
din motive obiective, estimeaz c

 

vor realiza venituri care difer

 

cu 
cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia 
privind venitul realizat, si declaratia estimativa de venit pentru anul curent . 

- prin completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind 
veniturile realizate din Romania ", contribuabilii declara toate veniturile 
realizate, urmând ca organul fiscal sa stabileasca impozitul pe venitul anual 
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impozabil datorat, pe fiecare surs i categorie de venit, sa efectueze 
regularizarile acestuia cu platile anticipate efectuate in cursul anului si sa 
stabileasca diferentele de impozit de plata sau de restituit prin emiterea 
deciziei de impunere anuala. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, referitor la emiterea de 
c tre organele fiscale a 

 
Deciziei de impunere privind pl ile anticipate cu 

titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigurari sociale precum i obliga iile 
de plat cu titlu de contribu ii sociale pe anul 2013 nr. ../08.03.2013 
rezult urm toarele:

  

       - organele fiscale din cadrul Administra ia Finan elor Publice a 
Municipiului Arad au procedat conform prevederilor legale mai sus 
prezentate emi ând contribuabilului X,  Decizia de impunere privind pl ile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigurari sociale precum 
i obliga iile de plat cu titlu de contribu ii sociale pe aunl 2013 nr. 

/08.03.2013 din care rezult

 

obliga ia

 

de plat în sum total xxxx lei 
reprezentând plati anticipate cu titlu de impozit i în suma de xxxx lei 
reprezentând pl i anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale de 
s n tate; 

 

-  impozitul pe venit si contribu ia de asigur ri sociale de s n tate 
datorate sub forma de pl i anticipate pe anul 2013 a fost stabilit având la 
baz venitul realizat în anul 2011 rezultat din Declaratia 200 privind 
veniturile realizate în anul 2011 depus de petent on line i înregistrat  sub 
nr. INTERNET - ...... - 2012 din data de 24.05.2012 existent în fotocopie la 
dosarul cauzei.   

- in considerarea dispozi iilor art.33 din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala coroborat cu art. 213 alin.1 din Codul de procedura 
fiscala, D.G.F.P a Jud. Arad, cu adresa nr......./11.07.2013, a solicitat A.F.P 
a Mun.Arad s comunice norma legal care instituie în sarcina sa obliga ia 
emiterii Deciziei de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigurari sociale pe anul 2013, anterior termenului limit 
prev zut de Codul fiscal pentru depunerea

 

declara iilor  privind venitul 
realizat pentru anul fiscal precedent i a declara iei privind venitul estimat 
pentru anul curent.     

- cu adresa nr. ..../22.07.2013, înregistrat la D.G.F.P a Jud. Arad 
sub nr....../22.07.2013, A.F.P a mun. Arad a comunicat c , Decizia

 

de 
impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de 
asigurari sociale pe anul 2013 a fost emis în baza OMFP nr.237/2006 
precum si  art. 82 din Codul fiscal.      

- astfel, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. a) din O.M.F. nr. 
237/13.02.2006 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea pl ilor 
anticipate cu titlu de impozit unde se arat : 

  

 
4. Termenul de emitere a deciziilor de pl i anticipate 
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a). în cazul contribuabililor care au desf urat activitate în anul 

anterior, deciziile de pl i anticipate se emit pân la 28 februarie a anului de 
impunere.

 
Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit nr. 

. a fost emis în data de 08.03.2013.

 
- la data de 08.03.2013, data emiterii Deciziei de impunere privind 

pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigurari sociale 
precum i obliga iile de plat cu titlu de contribu ii sociale pe anul 2013 nr. 

./08.03.2013 contestat ,

 

petentul nu depusese declara ia privind 
veniturile realizate în anul 2012 (an fiscal precedent) 

 

D200 avand termen 
25.05.2013 i nici declara ia

 

privind venitul estimat pentru anul curent 
(2013). 

- astfel, venitul net estimat în sum de xxxxx lei a fost stabilit de 
organul fiscal pe baza venitului net realizat de petent în anul 2011, în lipsa 
declara iei privind veniturile realizate în anul precedent (2012) i a 
declara iei estimative de venit pentru anul curent

 

(2013), rezultând pl i 
anticipate cu titlu de impozit pe venit în sum total de xxxxx lei i  xxxxx lei 
pl i anticipate cu titlu de contribu ii de asigurari sociale de sanatate dup 
cum urmeaza:   

- xxxxx lei si xxxx lei cu termen de plata în 15.03.2013; 
- xxxxx lei si xxxx lei cu termen de plata în15.06.2013; 
- xxxxxx lei si xx lei cu termen de plata în 15.09.2013; 
- xxxx lei si xxxx lei cu termen de plata în 15.12.2013; petentul avand 

posibilitatea conform prevederilor art. 81 alin.3 din Codul Fiscal depunerii 
odat cu declara ia special privind veniturile realizate pentru anul 
precedent (2012) i a declara iei estimative pe anul curent (2013), 
eventualele diferen e privind nivelul pl ilor anticipate rezultate din emiterea 
unei noi decizii de pl i anticipate, fiind repartizate pe termenele de plat 
urm toare din cadrul anului fiscal.      

În legatura cu invocarea de c tre petent a prevederilor art. 82 alin.5 
din Codul fiscal i a pct. 170 din Normele metodologice de aplicare a 
Codului fiscal precum i a faptului c  a fost depus îns declara ia D220 
pentru anul 2012 aceasta fiind ignorat de organul fiscal competent  
inveder m urmatoarele:   

- în materia impozitului pe venit, Codul fiscal stabileste reguli proprii 
de determinare a impozitului pe venit, prin efectuarea de plati anticipate 
sau prin retinerea la sursa de catre platitorii de venit, în contul impozitului 
anual, urmand ca diferenta de impozit anual sa fie stabilita prin decizia de 
impunere anuala, pe baza declaratiei privind venitul efectiv realizat.  

- pentru efectuarea platilor anticipate, venitul net luat in considerare 
este venitul anual estimat de contribuabil, dar numai in situatia in care 
contribuabilul a uzat de posibilitatea depunerii pana la data de 25 mai a 
declaratiei estimative de venit, in caz contrar organul fiscal avand obligatia 
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sa ia in considerare venitul efectiv realizat în anul precedent, declarat prin 
declaratia anuala de venit.  

- astfel, sus inerile petentului din contestatia formulat

 
prin care 

solicita anularea în totalitate a deciziei de impunere pentru plati anticipate 
contestate si emiterea unei noi decizii de impunere luându-se  în 
considerare declara ia

 
D220 pentru anul 2012, nu pot fi retinute in 

solutionarea favorabila a cauzei, în condi iile în care, la data emiterii

 

deciziei de plati anticipate contestat , 08.03.2013, petentul nu depusese 
declara ia privind veniturile realizate în anul 2012 (an fiscal precedent) 

 

D200 i nici declara ia

 

privind venitul estimat pentru anul curent (2013) 

 

D 
220.  

Fa de cele de mai sus, în situa ia petentului X, se re ine c odat cu 
depunerea declara iei privind venitul realizat pe anul 2012, pân la data de 
25 mai 2013, acesta avea posibilitatea depunerii i a declara iei estimative 
de venit pe anul curent, in baza careia raportat la dispozitiile art. 82 alin (2) 
din Codul fiscal, organele fiscale regularizeaza eventualele diferen e privind 
nivelul pl ilor anticipate rezultate din emiterea unei

 

noi decizii de pl i 
anticipate, ce se repartizeaz pe termenele de plat urm toare din cadrul 
anului fiscal. 

Pe cale de consecin ,

 

având în vedere situa ia de fapt i de drept, se 
re ine c

 

organele fiscale în mod corect au procedat la stabilirea platilor 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2013 în sum

 

de xxxx lei i respectiv 
pl i anticipate cu titlu de contribu ii de asigurari sociale de sanatate în 
sum de xxxx lei având ca baza de calcul venitul net estimat realizat de 
petent în anul 2011 in suma de xxxx lei, rezultat din Declaratia 200 privind 
veniturile realizate în anul 2011 depus de petent on line i înregistrat  sub 
nr. INTERNET - ..... - 2012 din data de 24.05.2012, acestea fiind 
regularizate numai urmare depunerii de c tre petent a declara iei 
estimative de venit pe anul curent i a declaratiei privind venitul realizat 
pentru anul fiscal precedent, dup

 

caz prin stabilirea nivelului pl ilor 
anticipate prin emiterea unei noi decizii de pl i anticipate, ce se 
repartizeaz pe termenele de plat urm toare din cadrul anului fiscal.     

2.  Referitor la cap tul de cerere privind contesta ia formulat de 
d-nul X împotriva Deciziei de impunere pentru pl i anticipate cu titlu 
de impozit pe anul 2012 nr. .. din 29.02.2012 i a Deciziei de 
impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 
nr .. din 19.06.2012 emise de Administra ia Finan elor Publice a 
Municipiului Arad, se re in urm toarele: 

  

În fapt, la data de 29.02.2012 Administra ia Finan elor Publice a 
municipiului Arad  a emis, din oficiu, Decizia de impunere pentru pl i 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ....../29.02.2012 în care a 
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stabilit xxx lei 

 
pl i anticipate cu titlu de impozit (200 lei pentru fiecare 

trimestru), transmis petentului cu scrisoare recomandat cu confirmare de 
primire, la adresa din Arad, ap. 14 i nu la domiciliul fiscal al acestuia din 
Arad, str. ............ nr. 4.  

Totodat , urmare Declara iei de venit aferent anului 2011 nr. .........., 
depus de petent on line,

 
la data de 24.05.2012,  A.F.P. a municipiului 

Arad a emis i Decizia de impunere pentru pl i anticipate

 

cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr. ........./19.06.2012, în care a stabilit suma de xxxx 
lei reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit (xxx lei 

 

trim. I, xxxx lei 

 

pt. fiecare dintre trim. II, III i IV), transmis petentului cu scrisoare 
recomandat cu confirmare de primire la adresa din Arad, .......ap. 14 i nu 
la domiciliul fiscal al acestuia din Arad, str. ......... nr. 4.   

În data de 28.03.2013 organele fiscale din cadrul A.F.P a Mun. Arad 
au procedat la emiterea Deciziilor de impunere pentru pl i anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2012 cu aceela numar i aceea i dat 
respectiv nr. .. din 29.02.2012 i nr

 

din 19.06.2012 având 
înscris la rubrica Domiciliul

 

domiciliul fiscal al petentului din Arad, Str. 
., nr.4 i comunicarea acestora petentului X la data de 03.2013 sub 

semn tur privat . 

  

În drept, ORDONAN nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , 
actualizat , privind Codul de procedur fiscal :

 

    ART. 31 
    Domiciliul fiscal     

(1) În cazul crean elor fiscale administrate de Ministerul Finan elor 
Publice prin Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin domiciliu 
fiscal

 

se în elege:

     

a) pentru persoanele fizice, adresa unde î i au domiciliul, potrivit legii, 
sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferit de 
domiciliu; 
    b) pentru persoanele fizice care desf oar activit i economice în 
mod independent sau exercit profesii libere, sediul activit ii sau 
locul unde se desf oar efectiv activitatea principal ; 

(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. (1) lit. a), se 
în elege adresa locuin ei pe care o persoan o folose te în mod continuu 
peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurt durat 
nefiind luate în considerare. Dac ederea are un scop exclusiv de vizit , 
concediu, tratament sau alte scopuri particulare asem n toare i nu 
dep e te perioada unui an, nu se consider adresa unde locuiesc efectiv. 
     (3) În situa ia în care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin. 
(1) lit. c) i d), domiciliul fiscal este locul în care se afl majoritatea 
activelor. 

ART. 44 
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    Comunicarea actului administrativ fiscal 
     (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului c ruia 
îi este destinat. În situa ia contribuabililor f r domiciliu fiscal în România, 
care i-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum i în 
situa ia numirii unui curator fiscal, în condi iile art. 19, actul administrativ 
fiscal se comunic împuternicitului sau curatorului, dup caz.

 

     (2) Actul administrativ fiscal se comunic prin remiterea acestuia 
contribuabilului/împuternicitului, dac se asigur primirea sub semn tur a 
actului administrativ fiscal sau prin po t , cu scrisoare recomandat cu 
confirmare de primire. 

(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat i prin alte mijloace 
cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la 
distan , dac se asigur transmiterea textului actului administrativ fiscal i 
confirmarea primirii acestuia i dac contribuabilul a solicitat expres acest 
lucru. 
        (2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), dup 
caz, nu a fost posibil , aceasta se realizeaz prin publicitate.

 

        (...) 
     (4) Dispozi iile Codului de procedur civil privind comunicarea 
actelor de procedur sunt aplicabile în mod corespunz tor.

 

Legiuitorul a reglementat no iunea de opozabilitate a actului 
administrativ fiscal la art. 45 din Codul de procedur fiscal , republicat, 
ini ial textul acestuia fiind urm torul:

  

(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care 
este comunicat contribuabilului sau la o dat ulterioar men ionat în actul 
administrativ comunicat, potrivit legii.

  

Din simpla lecturare a acestuia rezult faptul c momentul de la care 
un act administrativ fiscal produce efecte este data comunic rii sau o dat 
ulterioar precizat în cuprinsul actului.   

Înveder m faptul c prin OG nr. 29/2011 s-a modificat i completat 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , prin pct. 12 fiind 
completat   articolul 45, în sensul c dup alineatul (1) s-a introdus un nou 
alineat, alineatul (2), cu urm torul cuprins: 
    "(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 
nu este opozabil contribuabilului i nu produce niciun efect juridic." 

Totodata referitoar la stabilirea pla ilor anticipate de impozit, Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal republicat, prevede:      

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 obliga i

 

s efectueze

 

în cursul anului 
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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. ( )

 

coroborat cu HG nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice 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.   

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei a rezultat 
urm toarea stare de fapt:

  

- la data de 29.02.2012

 

Administra ia Finan elor Publice a 
municipiului Arad a emis, din oficiu, Decizia de impunere pentru pl i 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ......./29.02.2012 în care a 
stabilit xxx lei 

 

pl i anticipate cu titlu de impozit (xxx lei pentru fiecare 
trimestru), transmis petentului cu scrisoare recomandat cu confirmare de 
primire, la adresa din Arad, str. .......... ap. 14 i nu la domiciliul fiscal al 
acestuia din Arad, str. ........ nr. 4;  

- urmare declara iei de venit aferent anului 2011 nr. ......, depus de 
petent on line, A.F.P. a municipiului Arad a emis i Decizia de impunere 
pentru pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ......./19.06.2012, 
în care a stabilit xxxx lei reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit 
(xxxx lei 

 

trim. I, xxxx lei 

 

pt. fiecare dintre trim. II, III i IV), transmis 
petentului cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire la adresa din 
Arad, str. .......... ap. 14 i nu la domiciliul fiscal al acestuia din Arad, str. 
........ nr. 4;   

- la data de 28.03.2013, organele fiscale din cadrul A.F.P a Mun. 
Arad au procedat la emiterea Deciziilor de impunere pentru pl i 
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anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 cu aceela numar i aceea i 
dat respectiv nr. .din 29.02.2012 i nr .. din 19.06.2012 având 
înscris la rubrica Domiciliul

 
domiciliul fiscal al petentului din Arad, Str. 

., nr.4 i comunicarea acestora petentului X la data de 28.03.2013 sub 
semn tur privat . 

 
Din dispozi iile legale incidente comunic rii actelor administrative 

fiscale, respectiv opozabilit ii acestora coroborat cu dispozi iile art. 82 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, citat mai sus, rezult c în cauz , 
contribuabilului X i s-au stabilit pl i anticipate aferente veniturilor din 
activit i independente prin Deciziile de impunere pentru pl i anticipate pe 
anul 2012 nr. ..../29.02.2012 i nr. ....../19.06.2012 comunicate de c tre 
organul fiscal competent la data de 28.03.2013, astfel c ne afl m în 
situa ia unei impuneri efectuate dup expirarea termenelor de plat 
prev zute la alin. (3) al art. 82 din Codul fiscal

  

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

Având în vedere cele mai sus prezentate se re ine c , Deciziile de 
impunere pentru pl i anticipate pe anul 2012 nr. ......./29.02.2012 i 
nr............./19.06.2012, contestate, au fost emise în fapt în data de 
27.03.2008 si respectiv  28.03.2008 i comunicate petentului la data de 
28.03.2008 respectiv dupa expirarea tuturor termenelor de plata. In 
consecint , organul fiscal avea obliga ia s stabileasc pl ile anticipate 
pentru anul 2012 la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plat al 
anului precedent respectiv trimestrul IV 2011 rezultat din Decizia de 
impunere pentru plati anticipate pentru anul 2011 nr.........../28.02.2011, 
conform prevederilor art 82(2) Cod fiscal.  

Ne aflam în situa ia în care la toate cele patru termene de plata ale 
platilor anticipate pentru anul 2012, respectiv 15.03.2012, 15.06.2012, 
15.09.2012 i 25.12.2012 nu fuseser comunicate

 

Deciziile de impunere 
pentru pl i anticipate pe anul 2012 nr.

 

........./29.02.2012 i nr. 
......./19.06.2012, acestea fiind comunicate in data de 28.03.2013; 

Pe de alt parte, emiterea Deciziilor de impunere pentru pl i 
anticipate pe anul 2012 nr. ......../29.02.2012 i nr. ....../19.06.2012 în data 
de 27.03.2013 respectiv 28.03.2013 având înscrise termene de plat

 

retroactive, astfel: 15.03.2012, 15.06.2012, 15.09.2012, 15.12.2012 
reprezinta, o alta neconcordanta care face ca baza impozabila supus 
analizei sa fie neclar . Mai mult la dosarul cauzei nu exist niciun act 
administrativ fiscal din care s rezulte c deciziile emise în data de 
27.03.2013 respectiv 28.03.2013 le înlociesc pe cele ini iale sau ca cele 
dou decizii de impunere

 

de pl i anticipate pe anul 2012  au fost anulate.   
Pe cale de consecin , în condi iile în care deciziile de impunere 

pentru pl i anticipate contestate de petent, se consider comunicate la 
data de 28.03.2013, dat de la care produc efecte, rezult c petentul are 
obliga ia efectu rii de pl i anticipate la nivelul sumei datorate pentru 
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ultimul termen de plat al anului precedent conform conform prevederilor 
art 82(2) Cod fiscal, astfel c

 
Deciziile de impunere pentru pl i anticipate 

pe anul 2012 nr. ....... i nr. ........../19.06.2012 emise de Administra ia 
Finan elor Publice a municipiului Arad urmeaz a fi desfiin ate, în 
conformitate cu prevederile art. 216, alin. (3) "Solu ii asupra contesta iei"

 
din Ordonan a Guvernului  nr. 92/2003, republicat privind Codul de 
procedur fiscal , potrivit c ruia :

 

"(3) Prin decizie se poate desfiin a total 
sau par ial actul administrativ atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie 
un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu ionare , urmând ca organele de control s procedeze la 
încheierea unui nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu ionare. 

În spe sunt aplicabile i dispozi iile pct. 11.5, pct. 11.6 si pct.11.1 
din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate prin 
Ordinul pre edintelui A.N.A.F. nr.450/2013 care precizeaz :

  

"11.5. În situa ia în care se pronun o solu ie de desfiin are total 
sau par ial a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta 
numai motivele care au condus la desfiin are.

        

11.6. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i perioad i 
acela i obiect al contesta iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.  
11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 

deciziei de solu ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin at, acesta putând fi contestat potrivit legii."

 

Astfel, Administra ia

 

Finan elor Publice a Municipiului Arad urmeaz 
s

 

procedeze la examinarea tuturor st rilor de fapt i a tuturor raporturilor 
juridice relevante pentru impunere i la clarificarea situa iei fiscale a

 

contribuabilului, inând cont de prevederile legale incidente referitoare la 
impunerile efectuate dup expirarea termenelor de plat prev zute la alin. 
(3) al art. 82 din Codul, în raport de motiva iile petentului i de cele re inute 
prin prezenta decizie.  

3. Referitor la cap tul de cerere privind contesta ia formulat de 
d-nul X împotriva Deciziei de impunere -anual pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2011 nr . din 
19.06.2012, se re in urm toarele:   

În fapt, d-nul X a realizat venituri din profesii libere, depunând la 
organul fiscal teritorial Declara ia special privind veniturile realizate pe 
anul 2011 înregistrat sub nr. INTERNET 

 

........din 24.05.2012, urmare 
prelucr rii acesteia fiind emis Decizia de impunere anual nr. ........din 
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24.09.2012 pe anul 2011, comunicata petentului la data de 11.10.2012 cu 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire, decizie de impunere 
necontestat .  

  
Suma de xxxx lei reprezentând diferen e de impozit rezultate din 

regularizarea anual , stabilite în plus, prin Decizia de impunere anual nr. 
.........din 24.09.2012, a fost achitata de catre petent cu ordin de plata la 
data de 10.12.2012.    

In data de 28.03.2013, petentul, sub semn tur privat , a primit un alt 
exemplar al Deciziei de impunere anual pe anul 2011 având acela numar 
dar cu alt dat

 

de emitere respectiv 19.06.2012, care con ine acelea i 
date cu excep ia

 

domiciliului fiscal al petentului în Arad, Str ., nr.4 i 
aceea i sum de plat ca i decizia din data de 24.09.2012, decizie pe 
care petentul o contesta.   

În drept, în spe a în cauz se fac aplicabile prevederile Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu complet rile i modific rile ulterioare, 
dup cum urmeaz : 

 

 
ART. 84 

 

Stabilirea i plata impozitului anual datorat  
(1) Impozitul anual datorat se stabile te de organul fiscal competent 

pe baza declara iei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% 
asupra fiec ruia din urm toarele: 

 

a) venitul net anual impozabil[....] .  
(7) Organul fiscal stabile te impozitul anual datorat pe baza 

declara iei privind venitul realizat i emite decizia de impunere, la termenul 
i în forma stabilite prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de 

Administrare Fiscal . 

 

(8) Diferen ele de impozit r mase de achitat conform deciziei de 
impunere anuale se pl tesc în termen de cel mult 60 de zile de la data 
comunic rii deciziei de impunere, perioad pentru care nu se calculeaz i 
nu se datoreaz sumele stabilite potrivit reglement rilor în materie privind 
colectarea crean elor bugetare.

  

Fa de prevederile legale invocate mai sus, se re ine c organul 
fiscal stabile te impozitul anual datorat de contribuabili, pe baza declara iei 
privind venitul realizat, depus de ace tia, prin aplicarea cotei 16%

 

asupra 
venitului anual impozabil.  

Prin impunerea anual , se calculeaz diferen e de impozit rezultate 
din regularizarea anual , stabilite fie în plus, fie în minus. 

 

Pentru anul 2011, modelul i con inutul formularului utlizat de unit ile 
fiscale la impunerea anual este aprobat prin, Ordinul nr. 52/2012 - pentru 
aprobarea modelului i con inutului unor formulare prev zute la titlul III din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar în spe a în cauz este aprobat 
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formularul 250 -"Decizie de impunere anual pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a.  

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 52/2012, formularul 250  
"Decizie de impunere anual pentru veniturile realizate din România  de 
persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a se utilizeaz la calculul impozitului pe 
venitul i stabilirea diferen elor de impozit rezultate din regularizarea 
anual , stabilite fie în plus, fie în minus.   

Decizia de impunere anuala se întocme te în dou exemplare, de 
c tre organul fiscal în a c rui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al 
contribuabilului si circula astfel ; 

- un exemplar la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla 
domiciliul fiscal al contribuabilulu; 

- un exemplar la contribuabil. 
Decizia de impunere anuala se arhiveaza la dosarul fiscal al 

contribuabilului. 
Pentru emiterea deciziilor de impunere anuale se procedeaza astfel; 
- prima etapa o constituie generarea punctuala a acestor decizii, 

etapa în care se colecteaza datele din evidentele fiscale si cele declarate 
de catre contribuabil. 

- urm toarea etap const în editarea deciziilor de impunere anuale 
generate. In aceasta etapa se obtine formatul hartie al deciziei de impunere 
anuale care se comunica contribuabilului. 

Din documentele existente la dosarul cauzei, se constat c , pentru 
anul 2011 petentului  i s-au emis doua decizii de impunere anuale cu 
acela i numar dar cu doua date diferite. 

Decizia de impunere anuala nr. ......... din data de 24.09.2012

 

a fost 
comunicat petentului,

 

în original, la data de 11.10.2012 cu scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire,  prin care s-a stabilit o diferent de 
impozit pe venit de regularizat în plus aferent anului 2011, sum care a 
fost achitat de petent cu ordine de plata în data de 10.12.2012, conform 
documenetelor existente la dosarul cauzei.     

Decizia de impunere anuala nr. ......... din data de 19.06.2012, 
contestat , comunicat petentului sub semn tur

 

privat la data de 
28.03.2013, nu con ine alte date fa de decizia

 

de impunere  anterior 
emis i comunicat cu excep ia domiciliului fiscal al petentului din Arad, 
Str. .., nr.4, evidentieaz acelea i venituri obtinute în anul 2011, 
acela i impozit pe venit anual datorat i are acela i num r de înregistrare, 
dar dat a emiterii diferit , anterioar celei ini iale.

  

În raport de starea de fapt mai sus descris se constat c , organele 
fiscale din cadrul A.F.P a Mun. Arad au emis pentru acelea i venituri doua 
acte administrative fiscale 

 

decizii de impunere -  ambele comunicate 
petentului, în condi iile

 

în care la dosarul cauzei nu exista niciun act 
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adminsitartiv fiscal din care sa rezulte c , decizia de impunere emis ini ial 
a fost anulat i c cea de-a doua decizie o înlocuie te pe cea ini ial .  

 
Avand în vedere aspectele prezentate, urmeaza a se face 

aplica iunea prevederilor

 
art.216 alin.(3) i alin. (3^1) din Ordonan a 

Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat : 
(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul administrativ 

atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare.

          

(3^1) Solu ia de desfiin are este pus în executare în termen de 30 
de zile de la data comunic rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis 
vizeaz strict aceea i perioad i acela i obiect al contesta iei pentru care 
s-a pronun at solu ia de desfiin are.

 

respectiv desfiin area Deciziei de 
impunere anual pentru veniturile realizate din România de persoanele 
fizice pentru anul 2011 nr. ........../19.06.2012, prin care s-a stabilit în 
sarcina petentului X o diferen de impozit stabilit în plus în sum de xxxx 
lei.   

În spe sunt aplicabile i dispozi iile

 

pct.11.5, pct. 11.6 i pct.11.7 din 
Instruc iunile pentru

 

aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate prin 
Ordinul pre edintelui A.N.A.F. nr.  450/2013, care precizeaz :

 

" 11.5. În situa ia în care se pronun o solu ie de desfiin are total 
sau par ial

 

a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta 
numai motivele care au condus la desfiin are.

            

11.6. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de 30 
de zile de la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i perioad 
i acela i obiect al contesta iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 

calculul accesoriilor aferente.            
11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 

considerentelor deciziei de solu ionare, nu se pot stabili în sarcina 
contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiin at, acesta putând 
fi contestat potrivit legii.

  

Referitor la considera iile petentului din contesta iile formulate privind 
înscrierea incorect , în cuprinsul deciziilor atacate, a unor date referitoare 
la activitatea desfa urat

 

de petent, se re ine c acestea nu constituie 
motive de nulitate ale actelor administrative fiscale atacate a a cum sunt 
prevazute de art. 43, art. 46 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata: 
"Art. 43. - (1) Actul administrativ fiscal se emite numai in forma scrisa. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urmatoarele elemente: 

a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele; 
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c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei 

imputernicite de contribuabil, dupa caz; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, 

potrivit legii; 
h) stampila organului fiscal emitent; 
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei 

si organul fiscal la care se depune contestatia; 
i) mentiuni privind audierea contribuabilului". 
"Art. 46. - Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ 

fiscal, referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei 
imputernicite a organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea 
contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii 
persoanei imputernicite a organului fiscal, cu exceptia prevazuta la 
art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata 
la cerere sau din oficiu".  

Pe cale de consecin , în conformitate cu prevederile art. 53 alin.1, 
art. 81 alin.3, art. 82 alin.1, alin.2 i alin.5, art. 84 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal republicat, pct.168, pct.169, pct.170, pct.175, pct.176 
din HG nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, O.M.F. 
nr. 237/13.02.2006 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea pl ilor 
anticipate cu titlu de impozit, Ordinul nr. 52/2012 - pentru aprobarea 
modelului i con inutului unor formulare prev zute la titlul III din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, coroborat cu art. 31, art. 44 si art. 45, art.216 
alin.(3) i alin. (3^1) din O.G nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , 
actualizat ,

 

privind Codul de procedur fiscal i pct.11.5, pct. 11.6 i 
pct.11.7 din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , 
aprobate prin Ordinul pre edintelui A.N.A.F. nr.  450/2013, se  

D E C I D E  

     1. Respingerea contesta iei depuse de

 

D-nul X, CNP: ., CUI: 
19922486  împotriva Deciziei de impunere privind pl ile anticipate cu titlu 
de impozit pe venit/contribu ii de asigurari sociale precum i obliga iile de 
plat cu titlu de contribu ii sociale pe anul 2013 nr. ./08.03.2013, pentru 
suma total de xxxxx lei reprezentând pla i anticipate cu titlu de impozit pe 
anul 2013 în sum

 

de xxxx lei i respectiv pl i anticipate cu titlu de 
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contribu ii de asigurari sociale de sanatate în sum de xxxx lei, ca 
neîntemeiat .

  
2. Desfiin area Deciziilor de impunere pentru pl i anticipate pe anul 

2012 nr. ......./29.02.2012 i nr. ......./19.06.2012 emise de Administra ia 
Finan elor Publice a Municipiului Arad pentru contribuabilul X prin care s-a 
stabilit  suma total de xxx lei reprezentând  ...lei 

 
pl i anticipate cu titlu 

de impozit prin Decizia de impunere pentru pl i anticipate pe anul 2012 nr. 
xxxxx/29.02.2012 i xxxx lei reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit 
prin Decizia de impunere pentru pl i anticipate pe anul 2012 nr. 
xxxxx/19.06.2012, urmând ca Administra ia Finan elor Publice a 
Municipiului Arad s emit o nou decizie pentru aceea i perioad , 
conform actelor normative în vigoare, inând cont de aspectele re inute  în 
prezenta decizie i în conformitate cu dispozi iile art. 216 din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

   

3. Desfiin area Deciziei de impunere anual pentru veniturile realizate 
din România de persoanele fizice pentru anul 2011 nr. ......./19.06.2012, 
pentru contribuabilul X   prin care s-a stabilit în sarcina petentului o 
diferen de impozit stabilit în plus în sum de xxxx lei, urmând ca 
Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad s emit o nou 
decizie pentru aceea i perioad , conform actelor normative în vigoare, 
inând cont de aspectele re inute  în prezenta decizie i în conformitate cu 

dispozi iile art. 216 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat .

 

Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Arad, în termen de 6 
luni de la data comunic rii.
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