
DECIZIA NR. 298/2010  
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ..
formulata de persoana fizica .... din Targoviste

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a  fost 
sesizata  de  Administratia  Finantelor  Publice  Targoviste  asupra 
contestatiei  nr.  ...  inregistrata  la  D.G.F.P.  Dambovita  sub  nr.  ... 
formulata  de persoana fizica  .... domiciliata  in  ...,  jud.  Dambovita, 
CNP ...

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  Deciziei  de  impunere 
anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice pe anul 2009 
nr. ... pentru suma de ... lei si a   Deciziei de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 din data de ... pentru suma 
de ... lei, emise de Administratia Finantelor Publice Targoviste.

Contestatia  are  aplicata  semnatura  titularului  dreptului 
procesual si a fost depusa in termenul legal de depunere asa cum 
prevad art.  206 si  art.  207 din O.G.  nr.  92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare.

Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 
209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia 
Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  este  investita  a  se 
pronunta asupra cauzei.

I. Petentul contesta  valoarea  ramasa  de  plata  pentru  anul 
2009, in suma de ...  lei,  stabilita prin decizia de impunere pe anul 
2009 nr. ... precum si decizia de plati anticipate pe anul 2010 din data 
de...

Petentul precizeaza ca in cursul anului 2009 a realizat venituri 
brute din activitati independente de expert contabil in suma de ... lei. 
Cheltuielile deductibile stabilite in baza datelor din contabilitatea in 
partida simpla sunt in suma de ... lei, rezultand un venit net in suma 
de ... lei.
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Platile anticipate au fost in suma de ... lei, iar impozitul retinut la 
sursa a fost in suma de ...lei.

Sumele  ce  reprezinta  impozit  cu  retinere  la  sursa  au  fost 
determinate in cadrul fiecarei facturi emise.

Fata de cele de mai sus petentul solicita corectarea deciziei de 
impunere anuale conform prevederilor art. 48 din O.G. nr. 92/2003 si 
revizuirea stabilirii platilor anticipate de impozit aferente anului 2010 
conform art 82 alin. 1 si alin. 2 din Legea nr. 571/2003. 

II. Prin decizia de impunere pe anul 2009 nr. ... intocmita de 
organul  de  inspectie  fiscala  al  Administratiei  Finantelor  Publice 
Targoviste, s-a calculat o diferenta de impozit anual de regularizat in 
suma de ... lei. 

Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de 
impozit  pe  anul  ...  din  data  de  ...,  intocmita  de  Administratia 
Finantelor Publice Targoviste, in baza deciziei de impunere anuala 
pe anul 2009 nr. ... s-a stabilit  un impozit pe venit anticipat pentru 
anul  2010  in  suma  de  ...  lei.  In  referatul  privind  solutionarea 
contestatiei  organul  fiscal  propune  modificarea  in  parte  a  deciziei 
contestate.Totodata  se  mentioneaza  ca  in  cauza  nu  s-a  formulat 
sesizare penala.

III. Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele  
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu 
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  este 
investita sa analizeze daca Decizia de impunere anuala pentru 
veniturile  realizate  de  persoanele  fizice  pe  anul  2009 nr.  ... 
pentru  suma  de  ... lei  si  Decizia  de  impunere  pentru  plati 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 din data de ... pentru 
suma de ... au fost corect stabilite.

In fapt, organul fiscal a stabilit in baza declaratiei privind venitul 
realizat  pe anul  2009  inregistrata  de  persoana fizica  ....  la  A.F.P. 
Targoviste sub nr. ..., un impozit pe venitul net anual datorat in suma 
de ...lei.

Diferenta de impozit  de regularizat in suma ...  lei,  stabilita in 
plus prin decizia de impunere anuala nr.  ...  din data de ...,  a fost 
calculata ca diferenta intre impozitul pe venitul net anual datorat in 
suma de ... lei si obligatiile de plati anticipate pe anul 2009, in suma 
de ... lei stabilite prin decizia de impunere pentru plati anticipate pe 
anul 2009.

www.mfinante.ro
2/5



In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei organul 
fiscal precizeaza ca decizia de impunere nr. ... din data de ... a fost 
emisa in baza datelor inscrise de petent in declaratia 200/2009 si a 
datelor  existente  in  evidenta  fiscala  la  data  prelucrarii,  conform 
prevderilor art. 3 din O.M.F.P. nr. 1815/2008.

In  anul  2009  domnul  ....  a  realizat  si  venituri  din  activitati 
independente cu stopaj la sursa.

Avand  in  vedere  faptul  ca  in  referatul  cu  propuneri  de 
solutionare  organul  emitent  al  actelor  administrative  fiscale 
contestate precizeaza ca la momentul procesarii declaratiei model D 
200/2009  nu  avea  cunostinta  despre  impozitul  retinut  la  sursa 
conform  datelor  transmise  de  platitorii  de  venit,  organul  de 
solutionare a  contestatiei  retine  ca  din  actele  existente  la  dosarul 
cauzei  organul  fiscal  nu  a  luat  in  calcul  impozitul  retinut  la  sursa 
pentru determinarea diferentei de impozit anual de regularizat pentru 
anul 2009. 

Tinand cont de faptul ca Decizia de plati anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2010 din data de ... a fost emisa avand la baza atat 
Declaratia  privind  veniturile  realizate  pe  anul  2009  depusa  de 
contestator  cat  si  Decizia  de  impunere  anuala  pentru  veniturile 
realizate de persoanele fizice pe anul 2009 nr. ..., act administrativ 
fiscal  ce urmeaza a fi  desfiintat  si  refacut  conform precizarilor  din 
prezenta  decizie  de  solutionare,  se  va  desfiinta  cu  masura  de 
refacere si  Decizia de plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 
mentionata mai sus.

Urmare  celor  mai  sus  precizate  se  vor  desfiinta  Decizia  de 
impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice pe 
anul 2009 nr. ... si Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu 
de  impozit  pe  anul  2010  din  data  de  ...  si  se  vor  reface  actele 
administrative fiscale contestate cu analiza tuturor documentelor si 
tinandu-se seama de platile efectuate catre bugetul de stat, avandu-
se in vedere considerentele prezentate.

In  drept,  cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor  articole:  Art.  3  din  O.M.F.P.  nr.  1815/2008  pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul 
III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precizeaza:“Până la 
data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face  
impunerea,  organul  fiscal  competent  emite  deciziile  de  impunere 
anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a 
celorlalte informaţii aflate la dispoziţia sa.”

Art. 82 alin. 1, alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul  fiscal,  republicat,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare 
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precizeaza:"(1)Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  activităţi  
independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor  
din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole sunt obligaţi să 
efectueze  în  cursul  anului  plăţi  anticipate  cu  titlu  de  impozit,  
exceptându-se  cazul  veniturilor  pentru  care  plăţile  anticipate  se 
stabilesc prin reţinere la sursă.

(2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent 
pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual  
estimat  sau venitul  net  realizat  în  anul  precedent,  după caz,  prin  
emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii.

(3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data  
de  15  inclusiv  a  ultimei  luni  din  fiecare  trimestru,  cu  excepţia  
impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se  
efectuează potrivit deciziei emise pe baza declaraţiei privind venitul  
realizat.[...]"

Art. 216 alin. (3) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  care 
precizeaza: "[...] (3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial  
actul administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un 
nou  act  administrativ  fiscal  care  va  avea  în  vedere  strict  
considerentele deciziei de soluţionare.[...]"

Pct.  12.6,  12.7  si  12.8  din  O.M.F.  nr.  519/2005 privind 
aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  O.G.  nr. 
92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  care 
stipuleaza:"[...]12.6.  În  situaţia  în  care  se  pronunţă  o  soluţie  de 
desfiinţare  totală  sau  parţială  a  actului  atacat,  în  considerentele 
deciziei  se  vor  prezenta  numai  motivele  care  au  condus  la 
desfiinţare.

12.7. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen 
de 30 de zile  de la  data comunicării,  iar  verificarea va viza  strict  
aceeaşi  perioadă  şi  acelaşi  obiect  al  contestaţiei  pentru  care  s-a 
emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

12.8.  Prin  noul  act  administrativ  fiscal,  întocmit  conform 
considerentelor deciziei  de soluţionare, nu se pot stabili  în sarcina 
contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiinţat, acesta 
putând fi contestat potrivit legii.[...]"

Pentru considerentele aratate in continutul decizie si in temeiul 
pct.  12.6,  12.7  si  12.8  din  O.M.F.  nr.  519/2005 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, art.  216 alin.  (3) din O.G. 
92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare art. 82 alin. 1, alin. 2 si alin. 3 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, cu modificarile 
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si completarile ulterioare, art.  3 din O.M.F.P. nr.  1815/2008 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul 
III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu art. 70, 
art.  210,  art.  211  si  art.  216  privind  Codul  de  procedura  fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se:

DECIDE

1. Desfiintarea Deciziei  de impunere anuala pentru veniturile 
realizate  de  persoanele  fizice  pe anul  2009  nr.  ...  din  data  de  ... 
pentru suma de ... lei,  reprezentand diferenta de impozit  anual de 
regularizat stabilita in plus emisa de Administratia Finantelor Publice 
Targoviste.  Urmeaza  a  se  incheia  un  nou  act  administrativ  fiscal 
pentru  aceeasi  perioada  si  acelasi  tip  de  impozit,  tinand  cont  de 
considerentele prezentei decizii.

2. Desfiintarea Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu 
titlu de impozit pe anul 2010 din data de ... pentru suma de ... lei, 
reprezentand  plati  anticipate  cu  titlu  de  impozit emisa  de 
Administratia Finantelor Publice Targoviste. Urmeaza a se incheia un 
nou act administrativ fiscal pentru aceeasi perioada si acelasi tip de 
impozit, tinand cont de considerentele prezentei decizii.

3. In conformitate cu prevederile art. 218 alin (2) din O.G. nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data 
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul 
Tribunalului Dambovita.

...
          Director Executiv, 

       Avizat
                 ...

          Consilier juridic,
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