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                                        DECIZIA Nr. 18 / 2009
                          privind solutionarea contestatiei formulata de
                                                         Dl. ...
          impotriva Deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate din          
                            Romania de persoanele fizice pe anul 2007 
                        

Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata de catre
D.G.F.P. a municipiului Bucuresti, prin adresa  inregistrata sub nr.../...2009, in
legatura cu contestatia formulata de ..., domiciliat in.., str. .. nr... judetul Ilfov,
impotriva Deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de
persoanele fizice pe anul 2007 nr..../...2008 emisa de Administratia finantelor publice
a sectorului ... 

Contestatia se refera la suma de ... lei, reprezentand diferenta de impozit de
regularizat, stabilita in plus pe anul 2007.

Conditiile de procedura impuse de art.206, 207 alin.(1) si 209 alin.(1) lit.a) din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, fiind indeplinite, in conformitate cu art.209
alin.(1) lit.a), Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov este competenta
sa solutioneze pe fond contestatia formulata de ...

I. In sustinerea contestatiei, petentul afirma ca, prin decizia emisa sub
nr.../...2008 i s-a solicitat, in fapt, achitarea suplimentara a sumei de ... lei ca fiind
diferenta neachitata pe venitul net impozabil ce a decurs din contractul nr... din ...

“ Explicatia acestei solicitari de plata data de Dv.este faptul ca acesti ... lei
constituie suma neachitata de mine urmare a incasarii venitului din chiria de ... Euro
lunar mentionata anterior, ca fiind diferenta din suma de... lei- suma ce decurge din
valoarea declarata de mine in Declaratia 200(...x16% = ... lei impozit datorat) si
suma de... lei- suma solicitata de AFP sector ... ce  mi-a fost transmisa prin Decizia
de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea
folosintei bunurilor pe anul 2007 .

Pentru anul 2007 suma achitata de mine a fost de ... lei
Suma achitata de mine este mai mare decat suma solicitata de dv. de ... lei si

datorata. “.
In consecinta, contestatorul cere anularea deciziei deoarece este neconforma cu

realitatea si nu are nici un fundament legal.
             

II. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei formulata de ...,
organul fiscal isi mentine punctul de vedere privind corectitudinea intocmirii deciziei
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de impunere pe anul 2007, tinandu-se cont de obligatiile stabilite, nu de cele
achitate.

III. Luand in considerare constatarile organelor fiscale, argumentele invocate
de contestator in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si
prevederile legale, se retin urmatoarele :
 

In fapt, in baza Contractului de inchiriere nr... incheiat cu SC... SRL si a
Declaratiei privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor nr.../...2007,
potrivit prevederilor art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Administratia
finantelor publice a sectorului 1 a stabilit platile anticipate cu titlu de impozit,
emitand Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul
din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2007 nr..../....2007, pentru suma totala de ...
lei.

In conformitate cu art. 83 din Codul fiscal, contribuabilul a depus Declaratia
200 privind veniturile realizate pe anul 2007 si inregistrata sub nr..../...2008, pentru
un venit net realizat in suma totala de ... lei, caruia ii corespunde un impozit anual
datorat de ... lei.

In baza art.84 din Codul fiscal si a Declaratiei speciale privind veniturile
realizate pe anul 2007 inregistrata sub nr.../....2008, organul fiscal a stabilit impozitul
anual datorat si a emis Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din
Romania de persoanele fizice pe anul 2007, din care rezulta urmatoarele:
               1. Venit net anual impozabil                      ... lei
               2. Impozit aferent venitului                        ... lei
               3. Obligatii stabilite privind
                    plati anticipate                                       ... lei
               4. Diferente de impozit stabilite
                   in plus(2-3)                                             ... lei.
                                              
        In drept, sunt aplicabile urmatoarele prevederi din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal :     
             - art. 82 alin.(1) si (2) lit.a) :
            Stabilirea platilor anticipate de impozit
    (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea
folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din
activitati agricole sunt obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu
de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc
prin retinere la sursa.
    (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 in
anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica
contribuabililor, potrivit legii......
        Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia
veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
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    a) pe baza contractului încheiat între parti;          
             - art.83 alin.(1) :
    Declaratia privind venitul realizat
    (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri
din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din
activitati agricole determinate în sistem real au obligatia de a depune o declaratie
privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la
data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia
privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.....
            - art.84 alin.(1) :
   Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil
    (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual datorat este
calculat de organul fiscal, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea
cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/castigul net anual din anul fiscal
respectiv, cu exceptia prevederilor art. 67 alin. (3) lit. A).

Contestatorul a considerat, in mod eronat, ca suma de ... lei este  o obligatie de
plata, in plus fata de sumele achitate in cursul anului, aceasta suma actualizand, in
fapt, obligatia stabilita prin platile anticipate. 

Avand in vedere cele de mai sus, urmeaza a se respinge contestatia ca
neintemeiata.
 
         Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii, in temeiul art.216
alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, se

                                                     DECIDE :

Se respinge ca neintemeiata contestatia formulata de... impotriva Deciziei de
impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul
2007 nr..../...2008 .

Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin.(2) din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la
instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

             
                                       DIRECTOR  EXECUTIV,                                                      
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