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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ….. 
Biroul Soluţionare Contestaţii 

                                
                                                                                                                      
                                                   DECIZIA  nr. ....din ..... 2014  
                                    privind soluţionarea contestaţiei formulată de 
                                                                    .... din ....... 

 
 Cu adresa nr. ..., înregistrată la Direc ţia General ă Regional ă a Finan ţelor Publice .. sub 
nr. ..., Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice  .... - Serviciul Fiscal Municipal ....  a 
înaintat dosarul contestaţiei formulată de doamna ... din ....., CNP ..., împotriva Deciziei de 
impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 
2014 nr..... emisă de Serviciul Fiscal Municipal ..... 

  
 Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma totală de ...... lei  reprezentând plăţi anticipate cu 
titlu de impozit pe venit. 
 
 Contesta ţia a fost depus ă în termenul legal de 30 zile  prevăzut de art. 207 alin. (1) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală actualizată - Titlul IX "Soluţionarea 
contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicat contribuabilei în data de ....., iar contestaţia a fost transmisă prin poştă în data de ..... 
şi înregistrată la A.J.F.P...... sub nr. ........ 
 
 Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaţiei. 

 
 I. Sus ţinerile contestatarei sunt urm ătoarele:  
 "[...] În fapt, la data de ….2014, organul fiscal, respectiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice .... 
Serviciul Fiscal Municipal ..... mi-a comunicat actul administrativ fiscal nr. ...din data de ....2014, act administrativ 
fiscal ce dispune în mod netemeinic şi nelegal ca subsemnata să fiu obligată să achit impozit pe venituri din 
activităţi comerciale/profesii libere, cu titlu de plăţi anticipate. 
 La data de ...2012 s-a emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ....CERTIFICAT 
DE RADIERE, în baza rezoluţiei nr. .....2012, acte comunicate Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
....Serviciul Fiscal Municipal .... având nr. de înregistrare .....2012, iar sub nr......2012 a fost înregistrată declaraţia 
220 privind venitul estimat pe anul 2012. 
 De aceea, având în vedere cele de mai sus, solicit pe această cale să desfiinţaţi în întregime actul 
administrativ fiscal atacat, respectiv baza de impunere şi decizia de impunere nr. .... 
 În subsidiar solicit anularea tuturor deciziilor emise ulterior datei de ...2012 de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice ....-Serviciul Fiscal Municipal .... şi ştergerea tuturor sumelor rezultate din emiterea acestora 
(decizii de impunere, etc.). [...]."  

 
 II. Prin Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014 nr. .... emisă de  Serviciul Fiscal Municipal 
.....pentru doamna ......, s-au stabilit plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit aferente anului 
2014 în sumă de ....... lei , aferente unui venit brut estimat în sumă de ........ lei. 

 
 III. Din analiza documentelor anexate dosarului ca uzei şi având în vedere legislaţia în 
vigoare în perioada analizată, rezultă  următoarele: 

 
 În baza documentului de autorizare nr…. din …..2005, d-na …. a realizat venituri din 
activităţi independente, desfăşurând activitate de comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate. 
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 Conform Certificatului de radiere şi Rezoluţiei nr. … emise de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul ...., Întreprinderea Individuală .... a fost radiată începând cu 
data de .....2012. 
 Cu adresa înregistrată la A.F.P. ...sub nr...., d-na ..... a înştiinţat organul fiscal teritorial cu 
privire la încetarea activităţii. 
 În data de ......2012, d-na .... a depus la organul fiscal teritorial Declaraţia privind venitul 
estimat pentru anul 2012 (cod 220) înregistrată sub nr........2012. 
 Întrucât contribuabila nu a depus la A.F.P. .... Declaraţia privind veniturile realizate în 
România în anul 2012 (cod 200), în care să fie evidenţiată şi încetarea activităţii, organul fiscal 
teritorial a procedat la impunerea din oficiu, astfel fiind emisă şi Decizia de impunere privind 
plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum 
şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014 nr........2014, 
contestată. 

 
 În Referatul privind propunerile de soluţionare a contestaţiei întocmit de reprezentanţii 
Serviciului Fiscal Municipal ...., care însoţeşte dosarul contestaţiei formulată de d-na ..., se 
precizează că organul fiscal teritorial a procedat la evidenţierea în aplicaţia informatică .... a 
datei de încetare a activităţii şi la scăderea debitelor din deciziile de impunere privind plăţile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit, astfel:  
 - pentru anul 2012 a fost scăzută suma de .... lei prin emiterea Deciziei de impunere nr...;  
 - pentru anul 2013 a fost scăzută suma de .. lei prin emiterea Deciziei de impunere nr.....; 
 - pentru anul 2014 a fost scăzută suma de .. lei prin emiterea Deciziei de impunere nr. ... 

Astfel, conform Situaţiei analitice debite plăţi solduri listată de Serviciul Fiscal Municipal 
... la data de ...2015, contribuabila ...... nu mai figurează cu obligaţii de plată la sursa "impozit pe 
venituri din activităţi independente". 
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă că adresa nr....2014 reprezentând 
contestaţie formulată de d-na ..... împotriva Deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu 
de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de 
plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014 nr. ... emisă de Serviciul Fiscal 
Municipal ..., nu mai are obiect, întrucât la data soluţionării contestaţiei contribuabila nu mai 
figurează cu obligaţii de plată privind plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit. 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.206 alin.(2) şi art.216 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, se va respinge 
contesta ţia ca r ămasă fără obiect . 
 
 IV. Concluzionând analiza pe fond a contesta ţiei  formulată de d-na .... din ....., 
împotriva Deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale pe anul 2014 nr....., în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, se 
 
 
 
 

 
                                      D E C I D E : 
 
 

 1. Respingerea  contesta ţiei ca r ămasă fără obiect pentru suma de .... lei 
reprezentând plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit. 
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 2.  Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate fi 
atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
 


