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D E C I Z I A  Nr. 1 
                        din 18 ianuarie 2012 
 
 
    
 Privind solutionarea contestatiei formulata de catre dl x  cu domiciliul în 
localitatea xi nr. x, judetul Salaj, înregistrata la D.G.F.P. Salaj  sub nr. x din datat x 
2011. 
 Directia Generala a Finantelor Publice Salaj a fost înstiintata de catre 
Administratia Finantelor Publice a municipiului Zalau prin adresa nr. x din x.2011 cu 
privire la contestatia formulata de dl x împotriva Deciziei de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit nr. x din x.2011. 
 Contestatia a fost înregistrata la Administratia Finantelor Publice a municipiului 
Zalau sub numarul x din x, este formulata la data de x fată de data comunicării 
Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit nr. x din x data de x si 
semnata de catre dl x. 
 Obiectul contestatiei îl reprezinta suma de x lei si reprezintă plati anticipate cu 
titlu de impozit pe anul 2011. 
 Constatand ca în speta sunt respectate prevederile art. 205, 206, si 209 
alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modific[rile si complet[rile ulterioare,  D.G.F.P. Salaj este investita sa 
se pronunte asupra cauzei. 
 I. Dl Crisan Ioan  formuleaza contestatie împotriva Deciziei de impunere pentru 
plati anticipate cu titlu de impozit nr. x din x prin care s-a stabilit suma de x lei 
reprezentând plată anticipată cu titlu de impozit pentru perioada 01.10.2011-
31.12.2011 solicitând anularea obligatiei de plata din următoarele motive: 
 1. Contractul de închiriere înregistrat la AFP a municipiului Zalău sub nr. x din 
data de x a fost încheiat pentru perioada x-x astfel că în perioada x-xx nu realizează 
venituri din închirierea imobilului în baza acestui contract rezultând că suma de 623 
este înscrisă gresit în declaratie ca obligatie de plată. 
 2. Pentru perioada 01.10.2011-31.12.2011 si în continuare până la data de 
30.09.2014 va realiza venituri din închirierea imobilului în baza actului aditional nr. 1 
la contractul de închiriere act aditional care a fost înregistrat la Administratia 
Finantelor Publice a municipiului Zalău sub nr. x din data de x si drept urmare a fost 
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emisă decizia de impunere nr. x. Prin această decizie a fost stabilită ca obligatie de 
plată anticipată cu titlu de impozit pentru perioada 01.10.2011-31.12.2011 suma de x 
lei. 
 In concluzie arată că este obligat să plătească de două ori impozit pe venit 
pentru acelasi spatiu închiriat si pentru aceeasi perioada . 
 Pentru aceste motive solicită anularea obligatiei de plată pentru suma de x lei 
cu scadentă data de 15.12.2011 înscrisă în Decizia de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit nr. x din 08.02.2011 ca fiind ilegală. 
 II. Din Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit nr. x din 
08.02.2011 se retin urmatoarele: 
 Decizia de impunere anuala nr.x din 08.02.2011 a fost emisa pentru dl x  cu 
domiciliul în localitatea xi nr. x judetul Salaj ca urmare a  desfăsurării activitătii de 
închiriere conform contractului de închiriere înregistrat la AFP Zalau sub numarul x 
din data de 17.03.2010. 
 Natura veniturilor: Venitul din cedarea folosintei bunurilor a fost stabilit în baza 
Contractului de închiriere înregistrat la Administratia Finantelor Publice a municipiului 
Zalau sub x din data de 17.03.2010. 
 II. Determinarea venitului estimat si a platilor anticipate cu titlu de impozit 
 Data începerii activitati: 15.03.2010 
 Data încetarii activitatii: 30.09.2011 
 1.Venitul brut estimat: xlei 
 2.2.Cota forfetara de cheltuieli: x lei 
 3.Venit net estimat: xlei 
 4.Plati anticipate cu titlu de impozit: 2495 lei. 
 III. Plati anticipate cu titlu de impozit 
 1. La venitul net estimat de 15592 lei revin plăti anticipate cu titlu de impozit de 
2495 lei 
 2. Plati anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea precedenta: 0 lei 
 3. Diferenta dintre platile anticipate de la pct. 1 si cele de la pct. 2        0 lei. 
 Termen de plata : 15.03.2011    Plăti anticipate x lei; 
 Termen de plata : 15.06.2011    Plăti anticipate xlei 

Termen de plata : 15.09.2011    Plăti anticipate x lei 
Termen de plata : 15.12.2011    Plăti anticipate x lei 
     Total           x lei. 
Pentru plătile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenele arătate 

mai sus se vor calcula majorări de întârziere. Impotriva măsurilor dispuse  prin 
prezenta se poate face contestatie, care se depune în termen de 30 zile de la 
comunicare la organul fiscal emitent. 

III. Din documentele existente la dosarul cauzei, având în vedere motivele 
prezentate de catre contribuabil precum si actele normative în vigoare la data emiterii 
deciziei de impunere anuala se retin urmatoarele. 
 In fapt dl Crisan Ioan obtine venituri din cedarea folosintei bunurilor în baza 
Contractului de închiriere înregistrat la Administratia Finantelor Publice a municipiului 
Zalau sub x din data de 17.03.2010. 
 In baza acestui contract Administratia Finantelor Publice a municipiului Zalau a 
emis la data de 08.02.2011 Decizia de impunere nr. x pentru plati anticipate cu titlu 
de impozit pe anul 2011 prin care s-au stabilit plati anticipate  cu titlu de impozit în 
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suma totală de x lei sumă repartizată în patru transe scadente la plată în data de 
15.03.2011, 15.06.2011, 15.09.2011  si 15.12.2011. 
 Din referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei s-a retinut faptul că 
venitul impozabil a fost calculat astfel: 
 Venit impozabil: xEUR x 9 luni x 4,2 lei/EURx75%=x lei 
 xlei x 16%=xlei. 
Impozitul pe venit corespunzător celor 9 luni de activitate este de xlei revenind o 
suma de x lei  la fiecare transă de plată si anume la data de 15.03.2011, 15.06.2011 
si 15.09.2011.   
 Intrucât contractul de închiriere a încetat după data de 15.09.2011, aferentă 
transei 3 de plată, respectiv la data de 30.09.2011, în acest caz potrivit prevederilor 
legale contribuabilii au obligatia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate 
pentru ultimul termen de plată al anului precedent suma de x lei a fost repartizată în 
patru transe respectiv x lei , x lei , x lei si x lei. 
 La data de 22.11.2011 dl Crisan Ioan  formuleaza contestatie împotriva 
Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit nr. xdin 08.02.2011 prin 
care s-a stabilit suma de x lei reprezentând plată anticipată cu titlu de impozit pentru 
perioada 01.10.2011-31.12.2011 solicitând anularea acesteia din următoarele motive: 
 1. Contractul de închiriere înregistrat la AFP a municipiului Zalău sub nr. xdin 
data de 17.03.2010 a fost încheiat pentru perioada 15.03.2010-30.09.2011 astfel că 
în perioada 01.10.2011-31.12.2011 nu realizează venituri din închirierea imobilului în 
baza acestui contract rezultând că suma de x este înscrisă gresit în declaratie ca 
obligatie de plată. 
 2. Pentru perioada 01.10.2011/31.12.2011 si în continuare până la data de 
30.09.2014 va realiza venituri din închirierea imobilului în baza actului aditional nr. 1 
la contractul de închiriereact aditional care a fost înregistrat la Administratia 
Finantelor Publice a municipiului Zalău sub nr. x din data de 10.08.2011 si drept 
urmare a fost emisă decizia de impunere nr. x . prin acestă decizia a fost stabilită ca 
obligatie de plată anticipată cu titlu de impozit pentru perioada 01.10.2011-
31.12.2011 suma de x lei . 
 In concluzie arată că este obligat să plătească de două ori impozit pe venit 
pentru acelasi spatiu închiriat si pentru aceeasi perioada . 
 Pentru aceste motive solicită anularea obligatiei de plată pentru suma de x lei 
cu scadentă data de 15.12.2011 înscrisă în Decizia de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit nr. x din 08.02.2011 ca fiind ilegală. 
 Cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P. Salaj se poate investi cu 
analizarea pe fond a contestatiei formulata în conditiile în care contestatara nu a 
respectat prevederile art. 207 alin.(1) din O.G.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata: 

“ (1) Contesta ţia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunic ării actului administrativ fiscal, sub sanc ţiunea dec ăderii ” prevedere 
completatã cu cele ale pct. 3.10 din Instructiunile pentru aplicarea Titlului IX din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, aprobate prin 
Ordinul 2137/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã unde 
se mentioneazã: 
 “3.10. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedu ra civila se 
aplica în mod corespunzator, astfel: 
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 1. Termenul de depunere a contestatiei se calculea za pe zile libere, cu 
exceptia cazului în care prin lege se prevede  altfel, neintrând în calcul nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.”  
 Potrivit prevederilor legale citate contestatarul avea posibilitatea sã depunã 
contestatie în termen de 30 zile de la data de 21.03.2011 data comunicãrii Deciziei 
de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit nr. x din 08.02.2011 (conform 
Anuntului colectiv  nr. x din data de 02.03.2011) comunicare făcută conform art. 44 
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare referitoare la comunicarea actului 
administrativ fiscal. 
 Astfel contestatia împotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu 
de impozit nr. xdin 08.02.2011 a fost formulatã la data 22.11.2011 si înregistratã la 
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sălaj sub nr. x din data de 
28.11.2011 neintrând în calcul ziua când a început si nici ziua când s-a sfârsit 
termenul de depunere al contestatiei rezultând cã aceasta a fost depusã înafara 
termenului legal. 
 Pe cale de consecintã, prin nerespectarea procedurii legale de depunere a 
contestatiei societatea a decãzut din dreptul de a i se solutiona pe fond cauza, astfel 
cã, potrivit prevederilor art. 213 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare: 
 “ART. 213  
 Solutionarea contestatiei 
 (…) 
 (5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai  întâi asupra 
exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, i ar când se constata ca 
acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la an aliza pe fond a cauzei . 
 Ordinul 2137/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã  
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, la pct. 9.4. prevede: 
 “ În solu ţionarea contesta ţiilor, excep ţiile de procedur ă pot fi 
următoarele: excep ţia de nerespectare a termenului de depunere a conte sta ţiei, 
excepţia de necompetenţă a organului care a încheiat actul contestat, excepţia lipsei 
semnăturii sau a ştampilei de pe contestaţie.”. 
 Având în vedere cele arãtate, în temeiul actelor normative enuntate urmeazã 
sã se respingã contestatia formulatã împotriva Deciziei de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit nr. 31301119774541 din 08.02.2011 pentru 
neîndeplinirea conditiilor procedurale.  
 Pentru considerentele arãtate, în temeiul Ordonantei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile 
ulterioare se 
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 1.Respinge ca nedepusă în termen contestatia formulatã de cãtre dl x 
împotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit nr. xdin 
08.02.2011. 
 2.Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Sãlaj în termen de 6 luni de la 
comunicare. 
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