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                                                 DECIZIA NR. 104/         04.2013 
 
                              privind solutionarea contestatiei formulate de .... PFA                         
                        cu domiciliul in  .... Nr...., Bl..... Sc.... Ap...,  Jud. ...... 
                                                     CNP  ..... 
 
 
           Directia Generala a Finantelor Publice a judetului xxxxx a fost investita in baza  
art. 209 din O.G. nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala cu solutionarea 
contestatiei formulate de .... PFA, cu domiciliul in ....., ... Nr...., Bl... Sc... Ap....,  Jud......, 
CNP  ..., impotriva Deciziei de impunere privind plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu de 
contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 emisa de Administratia Finantelor 
Publice a Municipiului xxxxx,  inregistrate sub nr..... din 12.03.2013, prin care s-au 
stabilit ca obligatii de plata anticipata suma de xxxx lei cu titlu de impozit pe venit si 
suma de xxxx lei cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate.                                                                          
 
           Contestatia, a fost depusa de petenta in termenul impus de art.207 din 
O.G.92/2003(R), fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx 
sub nr...../02.04.2013, iar la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului  xxxx sub 
nr...../05.04.2013.                                                                                                             
 
            Obiectul contestatiei il reprezinta obligatiile de plata anticipata in suma de 960 lei 
cu titlu de impozit pe venit si suma de xxxx lei cu titlu de contributii de asigurari sociale 
de sanatate, stabilite prin Decizia de impunere privind plati anticipate cu titlu de impozit 
pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu 
de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013, nr...... din 12.03.2013,                                                                        
emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx. 
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          I. Prin contestatia formulata petenta solicita admiterea in totalitate a contestatiei,  
reformularea si comunicarea noii decizii cu date corecte si plata dobanzilor aferente 
sumei de xxxx lei rezultata din regularizarea anuala a impozitului pe anul 2011. 
            Petenta arata ca decizia este redactata confuz, eronat si nelegal sustinand ca 
sumele de plata trecute in decizia pe anul 2012, au fost achitate – pentru primele doua 
trimestre prin plata directa la caseria AFPM xxxx, iar pentru trim. III si IV prin 
compensare. 
 
 
        II.  Organele fiscale din Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx in baza 
Declaratiei privind venitul estimat/norma de venit/Declaratiei privind veniturile realizate 
din Romania pe anul 2013  depusa de petenta, inregistrata sub nr. ...  din 30.01.2013,  
in baza prevederilor art.82 si art.296^24, din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, a 
emis in sarcina acesteia Decizia de impunere privind plati anticipate cu titlu de impozit 
pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu 
de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013,  inregistrata sub nr... din 12.03.2013, 
prin care s-au stabilit ca obligatii de plata anticipata suma de  lei cu titlu de impozit pe 
venit si suma de xxxx lei cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate.                                                                          
              Totodata a fost stabilita modalitatea de repartizare a platilor anticipate cu titlu 
de impozit pe venit si a obligatiilor de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale de 
sanatate pe termene de plata pentru anul 2013..                                                                           
         
 
          III. Avand in vedere sustinerile partilor, legislatia in vigoare, documentele existente 
la dosarul cauzei, organul de solutionare a contestatiei retine ca petenta..... PFA, cu 
domiciliul in xxxx, .. Nr...., Bl.... Sc.... Ap...,  Jud. xxxx, CNP  ..., solicita reformularea si 
comunicarea noii decizii cu date corecte si plata dobanzilor aferente sumei de xxxx lei 
rezultata din regularizarea anuala a impozitului pe anul 2011, considerand ca eronata si 
nelegala Decizia de impunere privind plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu de 
contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 emisa de Administratia Finantelor 
Publice a Municipiului xxx,  inregistrate sub nr.... din 12.03.2013 
            Referitor la pct.3 din contestatie si anume plata dobanzilor aferente sumei de 
xxxx lei rezultata din regularizarea anuala a impozitului pe 2011, organul fiscal 
mentioneaza in referatul intocmit conform normelor legale ca acestea face obiectul unei 
alte contestatii inregistrate cu nr. .../03.01.2013. 
 
             In fapt:    
 
           Organele fiscale, din cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului xxx, 
asa cum s-a aratat mai sus la Cap.II, in baza Declaratiei depuse de petenta si a 
prevederilor legale in vigoare au stabilit in sarcina acesteia pentru anul 2013 obligatii de 
plata conform Deciziei de impunere privind plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu de 
contributii de asigurari sociale pentru anul 2013,  inregistrate sub nr..... din 12.03.2013, 
prin care s-au stabilit ca obligatii de plata anticipata suma de xxxx lei cu titlu de impozit 
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pe venit si suma de xxxx lei cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate, 
repartizate pe termene de plata.                                                                             

 
 Fata de cele de mai sus, consideram ca organul fiscal corect a stabilit obligatiile 

de plata in sarcina petentei avand in vedere prevederile art.82 si art.296^24, din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, avand in 
vedere obligatia contribuabilior de a declara veniturile estimate a se realiza respectiv de 
plata anticipata a impozitului pe venit si a contributiilor de asigurari sociale de sanatate 
aferente.  

 
 In drept, sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale : 

 
 

- art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare:  
 
- (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i  

independente, cedarea folosin�ei bunurilor, ... 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. ...  
     
      - (3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaz� pl��i anticipate în cazul contribuabililor 
care realizeaz� venituri din arendare �i care au optat pentru determinarea venitului net 
în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise 
pe baza declara�iei privind venitul realizat. 
      - 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/norma de venit 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). 

     
    - ART. 296^24 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 
            (1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) �i h) 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). 
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            Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
 
        Pentru considerentele retinute in baza art. 211( 5) din O.G. nr.92/2003 republicata 
 
 
                                                                       DECIDE  
    
 
           Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de xxxxx lei, reprezentand 
obligatiile de plata anticipata in suma de xxxxxxx lei cu titlu de impozit pe venit si suma 
de xxxxx lei cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin Decizia 
de impunere privind plati anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari 
sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale 
pentru anul 2013, nr...... din 12.03.2013 emisa de Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului xxxxxxxx. 
 
            Prezenta decizie poate fi  atacata la Tribunalul xxxxx in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 
  
                Ec. .... 
              DIRECTOR EXECUTIV 
 
 
                                                                                                                  VIZAT 
                                                                                                            Cons.jr..... 
                                                                                                        SEF SERV. JURIDIC                                                                         
 
 
 
                                                                                                         VIZAT                                                   
                                                                                                    Ec.... 
                                                                                     SEF BIROU SOL. CONTESTATII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: cons. sup. .....   
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