
                       

DECIZIA NR. 993/02.09.2011
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

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

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a  fost 
sesizata  de  Administratia  Finantelor  Publice  Targoviste  asupra 
contestatiei inregistrata la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ... formulata de 
... avand CNP ... pentru PFA ... cu sediul in.... jud. Dambovita.

Petentul  a  formulat  contestatie  impotriva  Deciziei  de 
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. ... 
din data de ...  emise de Administratia Finantelor Publice Targoviste 
pentru suma de ... lei, reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit.

Contestatia este semnatra 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  Decizia  de  impunere  pentru  plati 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. ... din data de ... din 
urmatoarele motive:

Din data de ...  PFA ...  s-a radiat,  lucru adus la cunostinta 
organului fiscal teritorial prin adresele ... si ...

Tinand  cont  de  prevederile  art.  82  alin.  8  din  Legea  nr. 
571/2003 odata cu incetarea activitatii contribuabilul, platile anticipate 
nu mai sunt valabile. Dupa data radierii accesoriile de orice fel nu se 
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mai calculeaza. 
Fata de cele de mai sus petentul solicita anularea  Deciziei 

de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. 
... in data de ... pentru suma de ... lei. 

II. Prin     Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de   
impozit  pe anul  2011 nr.  ...  din  data de ... emisa de Administratia 
Finantelor Publice Targoviste, s-au calculat plati anticipate in suma de 
... lei.

In  referatul  cu  propuneri  de  solutionare  organul  fiscal  al 
A.F.P. Targoviste precizeaza ca a procedat la stabilirea obligatiilor de 
plata  anticipate  neavand  stiinta  de  radierea  contribuabilului,  si 
propune ca organul  de solutionare sa tina seama de documentele 
depuse de petent in dosarul cauzei. 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 contestatorului 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  pentru  plati 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. ... din data de ..., a 
fost corect emisa in conditiile  in care contribuabilul  era radiat 
incepand cu ....

In fapt, pentru ..., organele fiscale ale A.F.P. Targoviste au 
emis Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe 
anul 2011 nr. ... din data de ..., avand in vedere prevederile art. 82 
alin.  (5)  din  Legea  nr.  571/2003,  republicata,  cu  modificarile  si 
complatarile ulterioare.

In  referatul  cu  propuneri  de  solutionare  organul  fiscal  al 
A.F.P.  Targoviste  precizeaza  ca  petentul  nu  a  depus  o  declaratie 
insotita  de  documente  justificative  prin  care  sa  anunte  incetarea 
activitatii  potrivit  prevederilor  art.  82  alin.  (8)  din  Codul  Fiscal, 
republicat,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  sustinand  ca 
adresele  nr.  ...  si  nr.  ...  mentionate  de  petent  in  contestatie  nu 
figureaza  inregistrate  la  organul  fiscal  teritorial.  Astfel  incat  se 
precizeaza ca pana la data emiterii Deciziei de impunere pentru plati 
anticipate  cu  titlu  de  impozit  pe  anul  2011  nr.  ...  persoana  fizica 
autorizata ... nu instiintase organul fiscal ca isi incetase activitatea.

Potrivit art. 82 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, republicata, 
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cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  “(8)  Contribuabilii  care 
realizează  venituri  din  activităţi  independente  şi/sau  venituri  din  
activităţi  agricole  şi  care  în  cursul  anului  fiscal  îşi  încetează 
activitatea,  precum  şi  cei  care  intră  în  suspendare  temporară  a  
activităţii,  potrivit  legislaţiei  în materie,  au obligaţia de a depune la 
organul  fiscal  competent  o  declaraţie,  însoţită  de  documente 
justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului,  
în vederea recalculării plăţilor anticipate.”

Petentul  a  anexat  contestatiei  formulate  inregistrata  la 
D.G.F.P. Dambovita sub nr. ..., copia certificatului de radiere emis de 
O.R.C.  de pe langa Tribunalul  Dambovita  si  copia  rezolutiei  nr.  ... 
emisa  de  O.R.C.  de  pe  langa  Tribunalul  Dambovita  ca  urmare  a 
cererii de radiere nr. ... din ....

Retinand  ca  radierea  s-a  produs  in  data  de  ...1  in  baza 
cererii  inregistrata  in  data  de  ...,  contestatorul  nerealizand  venituri 
aferente anului 2011, in speta nu sunt aplicabile prevederile art.  82 
alin.  1  din  Legea  nr.  571/2003,  republicata,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare.

Tinand seama de documentele existente la dosarul cauzei, 
de  precizarile  organului  fiscal  al  A.F.P.  Targoviste  din  referatul  cu 
propuneri de solutionare, se va admite contestatia pentru suma de ... 
lei, reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit.

In  drept,  cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole: 

Art. 82 alin. (1), alin. (5) si alin. (8) din Legea nr. 571/2003, 
republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare, 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.

[...](5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va 
lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a 
fost  depusă o declaraţie privind venitul  estimat  pentru anul  curent,  
sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal  
precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota  
de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1).

[...]  8)  Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  activităţi  
independente şi/sau venituri  din  activităţi  agricole şi  care în  cursul  
anului  fiscal  îşi  încetează  activitatea,  precum  şi  cei  care  intră  în 
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suspendare temporară a activităţii,  potrivit  legislaţiei  în  materie,  au 
obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie, însoţită  
de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii  
evenimentului, în vederea recalculării plăţilor anticipate.”

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 82 
alin. (1), alin. (5) si alin. (8) din Legea nr. 571/2003, republicata, cu 
modificarile si complatarile ulterioare, 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. Admiterea  contestatiei  nr.  ...  formulata  de  ...  impotriva 
Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 
2011 nr. ... din data de ... pentru suma de ... lei reprezentand plati 
anticipate cu titlu de impozit.

2. 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,           Avizat,
      Comp. Solut. Contestatii                 Sef Birou Juridic

...
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