
  

                               D E C I Z I A   NR.21 /  2008
  privind solutionarea contestatiei formulate de  PF ...din Motru, inregistrata  

                              la AFP Motru  sub nr. .../19.03.2008

Biroul solutionare contestatii din cadrul DGFP Gorj a fost sesizat de AFP
Motru, prin adresa nr..../24.03.2008, inregistrata la DGFP Gorj sub nr..../
25.03.2008 , asupra contestatiei formulate de PF ... din Motru.

PF ,,, contesta  Decizia  de impunere  nr..../ 10.03.2008 pentru plati
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul
2008, intocmita de organele fiscale din cadrul AFP Motru, privind suma de ... lei,
reprezentind plati anticipate cu titlu de impozit pe venit.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207(1) din OG  nr.92/
2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala.

Constantand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 si
art.209 din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata,   
DGFP Gorj este investita sa se pronunte asupra conrestatiei.

I. PF ..., prin contestatia formulata, solicita recalcularea platilor anticipate
cu titlul de impozit pe venit precizand “ca din activitatea de taximetrie pe care o
desfasor nu realizez nici macar venitul pentru a achita platile cu titlul de
impozit in suma de ... lei anual, dar ce sa mai vorbim de realizarea bazei de
impozitare de ... lei” 

De asemenea contribuabilul solicita trecerea de la baza de impozitare
pe baza de norma de venit la cea in sistem real pe baza veniturilor certe
realizate si a cheltuielilor efectuate.

II.Prin Decizia  de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
nr.,,,,/10.03.2008, organele fiscale din cadrul AFP Motru  au stabilit,  pentru  PF...,
 un venit net anual, determinat pe baza normei de venit,  in suma de ...  lei, cu
un impozit aferent in suma de... lei.

III.Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, avand in vedere
constatarile organelor fiscale, motivele invocate de contestator, precum si actele
normative in vigoare ,  se  retin  urmatoarele:

Referitor la impozitul  pe venit pentru anul 2008 cu titlu de plati
anticipate, in suma de ... lei, DGFP Gorj este investita sa se pronunte asupra



legalitatii stabilirii de catre organele fiscale a sumei din decizia contestata, in
conditiile in care contribuabilul a solicitat impunerea pe baza normelor de
venit. 

Conform Autorizatiei nr..../14.12.2005, d-l ... se constituie ca persoana
fizica independenta “PF” cu activitaea principala “TAXI AUTO PENTRU
MARFURI SI PERSOANE, FARA MAXI-TAXI”.

Cu cererea depusa la AFP Motru in data de 14.12.2005,data inceperii
activitatii, PF...solicita stabilirea impozitului pentru activitatea desfasurata pe
baza normelor de venit.

Legea nr.571/2003,privind Codul fiscal, prevede urmatoarele:
ART.49
Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza

normelor de venit
(1)Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform

alin (2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual , fara salariati,
se determina pe baza normelor de venit.

(2)Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin
nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pa baza normelor
de venit si precizeaza regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme
de venit.

(3)Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a
stabili si publica anual normele de venit inainte de data de 1 ianuarie a anului in
care urmeaza a se aplica normele respective.

{...}
Art.51
Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din

contabilitatea simpla
(1)Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente , impusi pe

baza normelor de venit,(...) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net
in sistem real, potrivit art.48.

(...)
(3)Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se

depune la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie, inclusiv, in
cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, respectiv
in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep
activitatea in cursul anului fiscal.”



(...)
Art.53
Plati anticipate  ale impozitului pe veniturile din activitatile

independente
Un contribuabil care desfasoara o activitate independenta are obligatia sa

efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de
stat,potrivit art.82,(...) 

{...}
Art.82
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 in cursul anului plati
anticipate cu titlu de impozit, exceptindu-se cazul veniturilor pentru care platile
anticipate se stabilesc prin retinere la sursa(...)

Art.169. In cazul contribuabililor impusi pe baza normelor de venit,
stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit pentru anul de
impunere, corespunzator activitatii desfasurate(...).

Avand in vedere prevederile legale mentionate , pentru 2008, Directia
Generala a Finantelor Publice a judetului Gorj- Directia Metodologie si
Administrarea Veniturilor Statului a stabilit si emis “Norme de venit pentru anul
fiscal 2008” (anexat in xerocopie la dosar), in care la  numarul crt.160 , pentru
activitatea “Taximetrie Auto  pentru Marfuri si Persoane , mai putin cea
efectuata in regim de Maxi-Taxi” , la rubrica “ venit net” este inscrisa suma de
...... lei.

Astfel la un venit determinat in baza normelor de venit in suma de ... lei ,
pentru activitatea desfasurata de contribuabil si pentru care a fost autorizat, revin
plati anticipate in suma de ...lei, conform prevederilor art.82, alin5 din Legea
571/2003, privind Codul fiscal(25.000 lei x 16%), date inscrise in Decizia de
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008,
nr./10.03.2008, intocmita de AFP Motru.

Tinand cont de cele precizate sustinerile PF ... mentionate in contestatie
nu sunt intemeiate, intrucat:

-impunerea veniturilor realizate pe baza normelor de venit a fost solicitata
de PF .... prin cererea depusa la AFP Motru in data de 14.12.2007



-impozitul pe venit in suma de ... lei a fost determinat potrivit  prevederilor
legale privind sistemul de impunere “pe baza normelor de venit”, respectiv,
avand in vedere venitul net determinat pe baza unei norme de venit de 25.000 lei
stabilita de organele fiscale pe anul 2008, pentru activitatea desfasurata de
contribuabil;

-contestatorul nu a solicitat organelor fiscale, pana la data de 31 ianuarie
2008, stabilirea, pentru anul 2008, a venitului net in sistem real, conform art.51
din Legea nr.571/2003,astfel incat impunerea veniturilor pe baza normelor  de
venit, solicitata de contestator in data de 14.12.2005, a fost corect aplicata de
organele fiscale teritoriale.

Solicitarea  petentului de a trece la impozitarea in sistem real, facuta
prin prezenta contestatie, nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a
contestatiei intrucat, asa cum mentioneaza legislatia in vigoare, aceasta
optiune trebuia exercitata pana la 31.01.2008. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus se va respinge ca neintemeiata
contestatia formulata de PF ....

Pentru considerentele aratate, in temeiul art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003
privind Codul  de  procedura fiscala, republicata, DGFP Gorj, prin directorul
executiv,

                                                   

                                                  D E C I D E :

 1)Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de PF.... impotriva   
Deciziei de impunere nr.../10.03.2008 emisa de AFP Motru. 



2)Prezenta decizie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ
competenta, potrivit legislatiei in vigoare.
                                     
                                                                                                                                       
                                               

                                               DIRECTOR  EXECUTIV
                                          


