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DECIZIA NR. DGc269/04.04.2012 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

d-l X 
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub 

nr. dg/…/24.02.2012 
 

  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi - Serviciul Gestiune Registru 
Contribuabili şi Dosare Fiscale Persoane Fizice, cu adresa înregistrată la 
instituţia noastră sub nr. dg/…/19.03.2012, cu privire la contestaţia 
formulată de d-l X, cu domiciliul în Iaşi, …, având cod numeric personal 
…. 
 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere 
pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. … din 
27.01.2012.  
 

Suma contestată este în valoare totală de s lei şi reprezintă 
plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012. 

 
Contestaţia este semnată de către contestator, în persoana 

domnului X. 
 

  Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de 
soluţionare, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat, 
respectiv Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, în care se 
menţionează că decizia contestată a fost emisă cu respectarea 
prevederilor legale privind stabilirea impozitului pe venit. 
 
  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal 
a fost comunicat contestatorului, prin ridicarea acestuia sub semnătură în 
data de 27.01.2012, iar contestaţia a fost depusă în data de 24.02.2012, 
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la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, unde a fost 
înregistrată sub nr. dg/…. 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite 
dispoziţiile art. 205, art. 206, art. 207 alin.(1) şi art. 209 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este investită să se 
pronunţe asupra contestaţiei. 
 
  I. D-l X contestă Decizia de impunere pentru plăţi anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. … din 27.01.2012, emisă de 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, motivând următoarele: 
 
  Deoarece în Declaraţia privind venitul estimat cod 220 a optat 
pentru determinarea venitului net în sistem real, consideră că Decizia de 
impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. … din 
27.01.2012 nu reprezintă acordul său de voinţă. Este adevărat că şi-a 
propus să realizeze o cifră de afaceri care este reflectată în Declaraţia 
privind venitul estimat cod 220, dar în situaţia în care nu o poate realiza, 
aşa cum s-a întâmplat în trimestrul I/2012 datorită frigului, nu  are de 
unde să plătească sumele impuse. 
 
  Ca urmare, solicită să plătească impozit doar atunci când 
realizează profit la sfârşitul trimestrului, determinat în conformitate cu 
prevederile art.48-51 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
  II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, în temeiul art. 82 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
Declaraţiei privind venitul estimat pe anul 2012 înregistrată sub nr. … din 
27.01.2012 depusă de d-l X, a emis Decizia de impunere pentru plăţi 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. … din 27.01.2012, prin care 
a stabilit ca obligaţie fiscală în sarcina acestuia suma de s lei 
reprezentând plăţi anticipate cu titlu de impozit pentru veniturile realizate 
din activitatea de transport cu taxiuri, cu termen de plată: 25.03.2012, 
25.06.2012, 25.09.2012 şi 25.12.2012 a sumei de s lei în fiecare 
trimestru. 
 
  III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei 
şi având în vedere constatările organului fiscal, motivaţiile 
contestatorului, precum şi reglementările legale în vigoare în 
perioada verificată, se reţin următoarele: 
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  Cauza supusă soluţionării constă în a ne pronunţa dacă, 
legal, d-l X trebuie să plătească în anul 2012 suma totală de s lei, din 
care, trimestrial, câte 336 lei,  reprezentând plăţi anticipate cu titlu de 
impozit, în condiţiile în care organul fiscal a stabilit obligaţia de plată 
luând ca bază de calcul venitul anual estimat prin Declaraţia privind 
venitul estimat depusă de către acesta sub nr…. din 27.01.2012 şi în 
condiţiile în care contestatorul susţine că ar trebui să plătească 
impozit la sfârşitul fiecărui trimestru doar atunci când realizează 
profit. 
 
  În fapt, în data de 27.01.2012, d-l X a depus la Administraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi Declaraţia privind venitul estimat 
pentru anul 2012, înregistrată sub nr. …, potrivit căreia estimează că va 
realiza din activitatea de transporturi în regim de taxi, desfăşurată 
individual, un venit net impozabil în sumă de s lei. 
 
  În baza acestei declaraţii şi în temeiul art. 82 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi a emis pe numele d-lui 
X Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 
2012 nr…. din 27.01.2012 prin care a stabilit în sarcina acestuia suma 
totală anuală de 1.344 lei reprezentând plăţi anticipate cu titlu de impozit, 
repartizată în mod egal pe trimestre, respectiv câte s lei, cu termen de 
plată 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. 
 
  D-l X contestă această sumă, susţinând faptul că nu are de 
unde plăţi sumele impuse, deoarece în primul trimestru al anului 2012 nu 
a putut realiza veniturile estimate din cauza frigului, precum şi faptul că a 
optat pentru determinarea venitului net impozabil în sistem real, solicitând 
să plătească doar atunci când realizează profit la sfârşitul trimestrului.  
 
  În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 53 alin.(1) şi 
alin.(2) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora, 
      (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi 
independente au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul 
impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu 
excepţia veniturilor prevăzute la art. 52, pentru care plata anticipată 
se efectuează prin reţinere la sursă sau pentru care impozitul este 
final, potrivit prevederilor art. 52^1. 
      (2) […] Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la 
definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.” 
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  La art. 82 alin.(1), (2), (3) şi (5) din Legea nr. 571/ 2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune: 
  "(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 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.[...] 
  (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/norma de venit 
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). 
iar prevederile pct. 167 şi 168, ale art.82 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/ 
2004, cu modificările şi completările ulterioare, arată: 
        "167. Plăţile anticipate se stabilesc de către organul fiscal 
competent definit potrivit legislaţiei în materie. 
      Plata sumelor astfel stabilite se efectuează la organul 
fiscal care a făcut stabilirea lor. 
      Pentru stabilirea plăţilor anticipate se va utiliza cota de 
impunere prevăzută la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
  168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 
rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare 
trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 
decembrie, cu excepţia veniturilor din activităţi agricole, pentru care 
sumele reprezentând plăţi anticipate se achită până la 25 septembrie 
şi 25 noiembrie.[…]” 
 
  Potrivit dispoziţiilor legale citate mai sus, contribuabilii care 
realizează venituri din activităţi independente sunt obligaţi să efectueze în 
cursul fiecărui an fiscal plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit stabilite 
de organele fiscale prin emiterea unei decizii, pe baza venitului anual 
estimat sau a venitului net realizat în anul precedent. În toate situaţiile în 



 
      

 
 

 

5

www.anaf.ro 

care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat organul fiscal va lua 
ca bază de calcul venitul anual estimat pentru stabilirea plăţilor anticipate. 
 
  Se reţine faptul că Administraţia Finantelor Publice a 
Municipiului Iaşi a stabilit plăţile anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 
datorate de dl. X luând ca baza de calcul venitul anual estimat pentru 
anul 2012 din Declaraţia privind venitul estimat din activităţi independente 
pe anul 2012 depusă de acesta sub nr. … din 27.01.2012. 
 
  Prin urmare, rezultă că organul fiscal în mod legal a stabilit 
prin Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 
2012 nr….. din 27.01.2012 că dl. X are de achitat pentru anul 2012 plăţi 
anticipate cu titlu de impozit pe venit în sumă totală de s lei aferente 
activităţii de transporturi cu taxiuri pe care o desfăşoară, împărţită în 4 
părţi egale, câte s lei în fiecare trimestru, cu termen de plată 25 a ultimei 
luni din fiecare trimestru, urmând a se respinge contestaţia ca 
neîntemeiată. 
 
  Totodată, se reţine faptul că potrivit prevederilor art. 81 
alin.(3) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
  „(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi 
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum 
şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care 
diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior depun, odată cu 
declaraţia privind venitul realizat, şi declaraţia privind venitul 
estimat/norma de venit.”,  
contestatorul având posibilitatea de a depune odată cu declaraţia privind 
venitul realizat pe anul 2011, respectiv până la data de 25 mai 2012, o 
declaraţie estimativă de venit pe anul 2012 în situaţia în care, din motive 
obiective, estimează ca va realiza venituri care diferă cu cel puţin 20 % 
faţă de anul fiscal anterior. 
 
  Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 210 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, în baza Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Directorul 
executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi   

DECIDE : 
 

Art. 1 Respingerea contestaţiei formulate de d-l X, ca 
neîntemeiată, pentru suma totală de s lei reprezentând plăţi anticipate cu 
titlu de impozit pe anul 2012, stabilită prin Decizia de impunere pentru 
plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. … din 27.01.2012. 
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  Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatorului şi Serviciului Gestiune Registru Contribuabili şi 
Dosare Fiscale persoane fizice din cadrul Administraţiei Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, spre a fi dusă la îndeplinire. 
 
  În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac. 
 
  Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula 
acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, 
la Tribunalul Iaşi. 
 
 
        DIRECTOR EXECUTIV, 
           
                                                                     ŞEF SERVICIU  
                                                          SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,                    
                                                                                 
 
 
 
                                       Întocmit,  
                                                                               consilier superior  
 
 
 
 
 
 
 
4ex/03.04.2012 


