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DECIZIA NR. _105_ 
din ____12.11.2012 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
............, 

din mun. Suceava, str. ……………., jude�ul Suceava,  
CNP …………….., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ………… din ……….. 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava prin adresa nr. ……….., 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
………., cu privire la contesta�ia formulat� de ............, din mun. Suceava, 
……………, jude�ul Suceava. 

 
............ formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere pentru pl��i 

anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ………., emis� de AFP Suceava, cu 
privire la suma de ……….. lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit pe 
venit aferent anului 2012. 

 
În raport de data comunic�rii actelor administrative fiscale contestate, 

respectiv 25.09.2012, potrivit semn�turii depus� pe confirmarea de primire nr. 
………….. de înaintare a actelor atacate, contesta�ia a fost depus� în termenul legal 
prev�zut de art. 207 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, fiind înregistrat� la AFP 
Suceava sub nr. …………, a�a cum rezult� din �tampila Serviciului Registraturii AFP 
Suceava aplicat� pe originalul contesta�iei, aflate la dosarul cauzei. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ............ contest� Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu 

de impozit pe anul 2012 nr. …….., emis� de AFP Suceava, cu privire la suma de 
………lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venit aferent 
anului 2012. 

 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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Prin contesta�ia formulat� petentul sus�ine c�, în perioada 01.0............2-
16.08.2012, nu a desf��urat nici o activitate, punctul de lucru fiind pe strada ...., 
loca�ie ce a fost demolat� în anul 2011. 

Astfel, sus�ine c� în mod eronat a fost impus la plata impozitului pe venit, 
acesta nerealizând nici un venit, motiv pentru care a închis activitatea la data de 
16.08.2012. 

De asemenea, precizeaz� c�, anterior datei de 01.0............2, activitatea 
............  a fost suspendat�, iar la expirarea perioadei de suspendare, nu a mai reluat 
activitatea, astfel c� în mod eronat s-au stabilit în sarcina sa obliga�ii de plat� 
anticipat� a impozitului. 

 
În consecin��, petentul solicit� desfiin�area actului administrativ atacat. 
 
II. Prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit 

pe anul 2012 nr. ............, emis� de AFP Suceava, s-a stabilit c�, pentru anul 2012, 
PFA datoreaz� pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venit în sum� de ............ lei. 

 
AFP Suceava, prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 

impozit pe anul 2012 nr. ............, modific� decizia de impunere nr. ............, emis� 
ini�ial, diminuând pl��ile anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2012 în sum� de 
............ lei, cu suma de ............, r�mânând de plat� în sarcina contribuabilului suma 
de ............ lei, întrucât acesta a încetat activitatea la data de 16.08.2012. 

Prin adresa nr. ............, PFA solicit� AFP Suceava radierea sa din 
eviden�ele organului fiscal. 

În baza rezolu�iei nr. ............ a Oficiului Registrului Comer�ului de pe 
lâng� Tribunalul Suceava (în baza c�reia a fost emis certificatul din ………….. de 
radiere a PFA din registrul comer�ului) �i a cererii PFA depus� la organul fiscal, AFP 
Suceava emite Decizia de impunere nr. ............, prin care recalculeaz� impozitul pe 
venit datorat pe anul 2012 în sum� de ............ lei, stabilit anterior prin decizia nr. 
............. 

Prin decizia nr. ............, organul fiscal stabile�te în sarcina ............ un 
impozit datorat pentru anul 2012 în sum� de ............ lei, calculat pentru perioada 
…………….. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la suma de ............ lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu 

de impozit pe venit aferent anului 2012, stabilit prin decizia de impunere nr. 
............, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pe venit pentru perioada ……………., în condi�iile în care �i-
a încetat activitatea la data de 16.08.2012, iar societatea nu face dovada cu 
documente c� nu a desf��urat activitate în perioada supus� impozit�rii. 
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În fapt, AFP Suceava, prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu 
titlu de impozit pe anul 2012 nr. ............, modific� decizia de impunere nr. ............, 
emis� ini�ial, diminuând pl��ile anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2012 în 
sum� de ............ lei, cu suma de ............, r�mânând de plat� în sarcina 
contribuabilului suma de ............ lei, întrucât acesta a încetat activitatea la data de 
16.08.2012. 

Prin adresa nr. ............, PFA solicit� AFP Suceava radierea sa din 
eviden�ele organului fiscal. 

În baza rezolu�iei nr. ............ a Oficiului Registrului Comer�ului de pe 
lâng� Tribunalul Suceava (în baza c�reia a fost emis certificatul din ………….. de 
radiere a PFA din registrul comer�ului) �i a cererii PFA depus� la organul fiscal, AFP 
Suceava emite Decizia de impunere nr. ............, prin care recalculeaz� impozitul pe 
venit datorat pe anul 2012 în sum� de ............ lei, stabilit anterior prin decizia nr. 
............. 

Prin decizia nr. ............, organul fiscal stabile�te în sarcina ............ un 
impozit datorat pentru anul 2012 în sum� de ............ lei, calculat pentru perioada 
…………... 

 
PFA sus�ine c� nu datoreaz� bugetului de stat impozitul în sum� de ............ 

lei deoarece nu a desf��urat activitate, dar nu depune nici un document prin care s� 
fac� dovada acestui fapt. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
� Art. 53 �i art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde 

se precizeaz� c�: 
 

ART. 53 
“Pl��i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit��i 

independente 
(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”. 

 
ART. 82 
“Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit 
(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 



                                                                                
 

Pagina: 4 

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. […] 

(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. Contribuabilii care determin� venitul net din activit��i agricole, 
potrivit art. 72 �i 73, datoreaz� pl��i anticipate c�tre bugetul de stat pentru 
impozitul aferent acestui venit, în dou� rate egale, astfel: 50% din impozit pân� 
la data de 25 septembrie inclusiv �i 50% din impozit pân� la data de 25 
noiembrie inclusiv. 

[…] 
(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). 

[…] 
(8) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente 

�i/sau venituri din activit��i agricole �i care în cursul anului fiscal î�i înceteaz� 
activitatea, precum �i cei care intr� în suspendare temporar� a activit��ii, 
potrivit legisla�iei în materie, au obliga�ia de a depune la organul fiscal 
competent o declara�ie, înso�it� de documente justificative, în termen de 15 zile 
de la data producerii evenimentului, în vederea recalcul�rii pl��ilor anticipate. 

[…]”. 
 

� Referitor la aplicarea prevederilor art. 82 din Codul fiscal, la pct. 168 �i pct. 
169 din HG 44/2004, modificat�, se precizeaz� c�: 

 
“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, cu excep�ia veniturilor din 
activit��i agricole, pentru care sumele reprezentând pl��i anticipate se achit� 
pân� la 25 septembrie �i 25 noiembrie. 

169. În cazul contribuabililor impu�i pe baz� de norme de venit, 
stabilirea pl��ilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru 
anul de impunere, corespunz�tor activit��ii desf��urate”. 
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Din prevederile legale mai sus citate se re�ine c� acei contribuabili care 

realizeaz� venituri din activit��i independente au obliga�ia de a efectua pl��i anticipate 
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. 

Aceste pl��i anticipate se stabilesc de c�tre organul fiscal competent pe 
fiecare surs� de venit, luându-se 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, fapt care se concretizeaz� în emiterea unei decizii care se comunic� 
contribuabilului. 

Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare trimestru, iar cota de impozit de 16%. 

 
De asemenea, prevederile legale invocate stipuleaz� �i faptul c�, în cazul 

contribuabililor impu�i pe baz� de norme de venit – cum este �i cazul contestatorului, 
stabilirea pl��ilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de 
impunere, corespunz�tor activit��ii desf��urate. 

Totodat�, se precizeaz� c�, în situa�ia în care realizeaz� venituri din 
activit��i independente, iar în cursul anului fiscal î�i înceteaz� activitatea sau intr� în 
suspendare temporar� a activit��ii, contribuabilii au obliga�ia de a depune la organul 
fiscal competent o declara�ie, înso�it� de documente justificative, în termen de 15 zile 
de la data producerii evenimentului, în vederea recalcul�rii pl��ilor anticipate. 

 
Analizând prevederile legale citate mai sus, se re�ine c�, pentru 

contribuabilii impu�i pe baz� de norme de venit, pl��ile anticipate se stabilesc pe baza 
normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, pl��i care se efectueaz� 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 conformitate cu aceste prevederi legale, organele fiscale au emis decizia 
de impunere nr. ............, prin care au stabilit în sarcina persoanei fizice, pe baz� de 
norme de venit, pl��i anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2012 în sum� de 
............ lei, astfel: 

- ............ cu termen de plat� la 25.03.2012; 
- ............ cu termen de plat� la 25.06.2012; 
- ............ cu termen de plat� la 25.09.2012; 
- ............ cu termen de plat� la 25.12.2012. 
 
În baza rezolu�iei nr. ............ a Oficiului Registrului Comer�ului de pe 

lâng� Tribunalul Suceava (în baza c�reia a fost emis certificatul din ………… de 
radiere a PFA din registrul comer�ului) �i a cererii PFA de radiere din eviden�ele 
organului fiscal, AFP Suceava emite Decizia de impunere nr. ............, prin care 
recalculeaz� impozitul pe venit datorat pe anul 2012 în sum� de ............ lei, stabilit 
anterior prin decizia nr. ............. 
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Prin decizia de impunere nr. ............, organul fiscal stabile�te în sarcina 
............ un impozit datorat în sum� de ............ lei, calculat pentru perioada 
………….., astfel: 

- ............ cu termen de plat� la 25.03.2012; 
- ............ cu termen de plat� la 25.06.2012; 
- …….. lei cu termen de plat� la 25.09.2012; 
-     ……. lei cu termen de plat� la 25.12.2012. 
  
Aceast� sum� de ............ lei reprezint� diminuarea impozitului stabilit 

ini�ial în sum� de ............ lei cu diferen�a în sum� de ............, aferent� perioadei 
17.08.2012-31.12.2012, perioad� în care PFA nu desf��oar� activitate, întrucât �i-a 
încetat activitatea �i a fost radiat� la data de 16.08.2012. 

Prin decizia de impunere nr. ............, organul fiscal a �inut cont de faptul c� 
PFA a fost radiat� la data de 16.08.2012 �i a diminuat impozitul stabilit ini�ial cu 
suma de ............ aferent� perioadei în care nu desf��oar� activitate, respectiv 
17.08.2012-31.12.2012, conform prevederilor art. 82 alin. 8 din Codul fiscal. 

Suma de ............ lei este parte din impozitul de ............ lei stabilit ini�ial. 
 
Referitor la sus�inerea contestatorului c� nu datoreaz� bugetului de stat 

impozitul în sum� de ............ lei deoarece nu a desf��urat activitate, preciz�m c� 
aceast� afirma�ie nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
întrucât PFA nu depune nici un document prin care s� fac� dovada acestui fapt. 

Conform prevederilor art. 82 alin. 8 din Codul fiscal, în situa�ia în care un 
contribuabil are activitatea suspendat�, deci nu desf��oar� activitate, are obliga�ia de 
a depune la organul fiscal competent o declara�ie, înso�it� de documente justificative, 
în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalcul�rii 
pl��ilor anticipate. 

În contesta�ia formulat�, petentul afirm� c� anterior datei de …………… a 
avut activitatea suspendat�, dar acea perioad� dinaintea anului 2012 nu face obiectul 
actualei impuneri, decizia de impunere contestat� fiind aferent� anului 2012 �i nu 
anilor anteriori. 

Petentul nu anexeaz� la contesta�ia formulat� declara�ia �i documentele 
justificative, a�a cum prevede legea, prin care s� fac� dovada c� nu a desf��urat 
activitate în perioada ……….. 

 
• Conform prevederilor art. 64 �i art. 65 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul 

de procedur� fiscal�, republicat�,  
 
ART. 64 
“For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere”. 
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ART. 65 
“Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, contribuabilul are sarcina de a dovedi cu 

documente justificative actele �i faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a 
oric�ror cereri adresate organului fiscal. 

 
Având în vederile prevederile legale invocate �i �inând cont de faptul c� 

petentul �i-a încetat activitatea la data de 16.08.2012 �i nu face dovada cu documente 
c� nu a desf��urat activitate în perioada …………, rezult� c� în mod legal organul 
fiscal a diminuat impozitul anual în sum� de ............ lei stabilit în sarcina PFA pentru 
anul 2012, doar cu suma de ............, aferent� perioadei în care nu desf��oar� 
activitate deoarece a fost radiat, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la suma de ............ lei, r�mas� de 
plat� în sarcina contribuabilului în urma diminu�rii impozitului anual de ............ lei. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
DECIDE: 

 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de ............ 

împotriva Deciziei de impunere nr. ............, emis� de AFP Suceava, cu privire la 
suma de ............ lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit aferente 
perioadei 17.08.2012-31.12.2012. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 


