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                                        DECIZIA Nr. 29 / 2009
                             privind solutionarea contestatiei formulata de

               ...
   impotriva Deciziilor de impunere pentru plati anticipate cu titlu de 

impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor  nr. ..., ... 
si ... din data de ...  , emise de 

Administratia finantelor publice a orasului ...
                           

 Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata prin
adresa nr..../...2009 a Administratiei finantelor publice a orasului ..., inregistrata sub
nr.../...2009 la Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov, cu privire la
contestatia depusa de ..., cu domiciliul in  ..., str. ... nr..., judetul Ilfov, CNP ..., prin
avocat  ...,  contestatie  formulata  impotriva  Deciziilor  de  impunere  pentru  plati
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor pentru
anul 2005, nr.../...2009 si pentru anul 2006, nr.../...2009.
      

Ulterior,  prin  adresa  inregistrata  sub  nr.../...2009,  petentul  completeaza
contestatia initiala, solicitand sa se aiba in vedere si decizia nr... aferenta anului 2004
emisa la data de ...2009.

Contestatia se refera la suma de ... lei, suma pentru care petentul a depus cerere
de  restituire a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul  personal  si  pe  care  Administratia  finantelor  publice  a  orasului  ...  a
compensat-o, din oficiu, cu obligatiile fiscale inregistrate si neachitate ale petentului,
conform Notei privind compensarea obligatiilor fiscale nr.../....2009.
          Suma de ... lei este aferenta urmatoarelor Decizii de  impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor :
           Decizia  nr.../...2003  emisa  de  Administratia  finantelor  publice
sector...Bucuresti, pentru anul 2003, in suma de ... (RON), comunicata petentului la
data de ...2003;
          Decizia nr.../...2009 emisa de Administratia finantelor publice a orasului ...,
pentru anul 2004, in suma de ... lei (RON), comunicata petentului la data de ...2009;
Decizia nr..../...2009 emisa de Administratia finantelor publice  a orasului ... pentru
anul 2005, in suma de ... lei (RON), comunicata petentului la data de ...2009;
           Decizia nr.../...2009 emisa de Administratia finantelor publice  a orasului ...
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pentru anul 2006, in suma de ... lei (RON), comunicata petentului la data de ...2009;
          Nota de calcul majorari si penalitati de intarziere emisa de Administratia
finantelor publice  a orasului ... pentru debitul aferent anului 2003, in suma de ... lei
(RON), majorari calculate pentru perioada 2004-2008, in suma totala de ...lei (RON).
          S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, constatandu-se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1)din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat ;

-contestatia a fost depusa de ... in numele domnului ...,  in baza Imputernicirii
Avocatiale nr../...2009, reprezentandu-l in solutionarea contestatiei in cauza;
          -contestatia si completarile se refera la sumele stabilite prin  Deciziile de
impunere   nr..., nr... si nr... din data de ....2009, emise de AFP ...            

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a) Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov, este competenta sa solutioneze pe fond
contestatia formulata de ...
                                                          
   
      I.  In sustinerea contestatiei, petentul ... declara urmatoarele:
        “Contractul de inchiriere in baza caruia mi se opreste impozitul a fost reziliat
in perioada septembrie 2003, astfel ca nu mai aveti cum sa percepeti impozit pe un
contract de inchiriere reziliat;
        Timp de 6 ani nu mi s-a adus la cunostinta faptul ca datorez statului roman
impozit decurgand din acest contract de inchiriere, prin urmare nu aveti cum sa-mi
percepeti penalitati;
        Nu am depus la  Administratia  financiara  declaratia  privind  venitul  din
inchirierea                                                       bunurilor, singura declaratie fiind cea
estimativa  depusa  si  inregistrata  in  aceeasi  zi  cu  inregistrarea  contractului  de
inchiriere la Administratia financiara, respectiv cea inregistrata sub nr.../...2003;
        Declaratiile mentionate de Administratia finantelor publice in aceste 2 decizii
contestate nu au fost depuse de catre mine, cu atat mai mult cu cat acestea pastreaza
acelasi nr. Respectiv ... dar datele sunt diferite, respectiv ...2005 si ...2006;
        In perioada septembrie 2005 – iulie 2006 cum sustineti dumneavoastra ca ar fi
fost valabil contractul de inchiriere, nu aveam cum sa incasez chiria aferenta acestui
imobil deoarece prin contractul de vanzare-cumparare  nr. .../...2005, am instrainat
acest imobil catre S.C. ... S.R.L., contract de vanzare-cumparare prin care mi-a fost
retinuta si virata suma pe care solicit acum sa-mi fie restituita....       
        Suma de ... lei fata de care ati dispus masura retinerii ca efect a impozitului pe
chirii nu reiese din deciziile prezentate de catre dumneavoastra, prin urmare retineti
o  suma  cu  mult  mai  mare  decat  cea  pe  care  pretindeti  dumneavoastra  ca  v-o
datoram in baza acelui contract de inchiriere reziliat din 2003.
       Pentru aceste motive va solicitam anularea acestor decizii si emiterea altor
decizii  temeinice si legale in baza declaratiilor date de catre mine, ...  in data de
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...2008, din care reiese ca nu am incasat chiria conform contractului de inchiriere
reziliat.”
   
        II. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei  formulata de ...,
transmis de Administratia finantelor publice a orasului ... prin adresa inregistrata sub
nr.../...2009, organele fiscale  isi mentin punctul de vedere cu privire la intocmirea
Deciziilor  de impunere nr. ..., ... si ... din data de ...2009  cu titlu de impozit pe
veniturile din chirii.
          In referat se precizeaza urmatoarele:
      “ La data de ...2008, contribuabilul ... figura cu suma de ... lei reprezentand
impozit  pe  veniturile  din  transferul  proprietatilor imobiliare  din  patrimoniul
personal, de restituit,in baza cererii depuse, a prevederilor OMF nr.3384/24.11.2008
privind  apobarea  procedurii  de  restituire  a  sumelor reprezentand  impozit  pe
veniturile  din  transferul  de  proprietati  imobiliare din  patrimoniul  personal  si  a
avizului compartimentului juridic al DGFP Ilfov nr.../...2008.
         Procedand la respectarea prevederilor din ordinul susmentionat, referitoare la
verificarea  existentei  unor  debite  de plata  neachitate,  s-a  identificat  in  aplicatia
.../.../DVI- Decizia de impunere nr... emisa la data de ...2003 de AFP sector ..., in
sarcina  contribuabilului  ...,  pentru  veniturile  din cedarea  folosintei  bunurilor
realizate in baza contractului  de inchiriere incheiat  cu SC ...  SRL in calitate de
chirias, si inregistarat la AFP sector 1 sub nr.../...2003, contractul fiind incheiat pe
periada ...2003-...2006.                                                     
         Obiectul contractului  de inchiriere il constituie suprafata de teren de 20.000
m.p. situat in ..., soseaua ..., nr..., sector ..., chiria lunara fiind de ... lei.
         Prin decizia de impunere susmentionata, s-a stabilit in sarcina contribuabilului
un  impozit  reprezentand  plati  anticipate  pentru  venitul  din  cedarea  folosintei
bunurilor in suma de ...lei si a fost comunicata acestuia sub semnatura de primire la
data de ...2003.
         Pentru anii 2004,2005, AFP Sector ... a intocmit “referate privind veniturile
baza  pentru  platile  anticipate  cu  titlu  de  impozit  pentru  venituri  din  cedarea
folosintei bunurilor” care au fost transmise electronic la AFP ..., organul competent
in acea perioada pentru emiterea deciziilor de impunere (organ fiscal de domiciliu).
        La data de ...2008, petentul ... depune la AFP ... cerere prin care solicita
rezilierea contractului de inchiriere certificat la avocat ... sub nr.../....2003, anexand
la aceasta urmatoarele:

● act aditional la contractul de inchiriere nr.../...2003;
● declaratie ... privind reziliere contract de inchiriere nr.../...2003;
● declaratie  ...   in  calitate de administrator  al  SC ...  SRL privind rezilierea

contractului de inchiriere nr.../...2003.
Avand  in  vedere  perioada  mare  de  timp  dupa  care  s-a cerut  rezilierea

contractului, precum si neconcordanta dintre contactul de inchiriere inregistrat la
AFP Sector  ...sub nr.../...2003 si  actele depuse de petent referitoare la rezilierea
contractului  nr.  .../...2003, AFP ...  a cerut  un punct  de vedere DGFP Ilfov,  prin
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adresa nr.../...2008.
        Ca urmare, s-a dispus un control la societatea chiriasa – SC ... SRL, cu sediul
in comuna ..., Str. ..., nr..., judetul Ilfov, care s-a concretizat in procesul verbal de
control  avand nr.  .../...2009,  care a fost  transmis la AFP ...  prin fax la data de
...2009.
         Avand in vedere ca si in acest act se facea referire la faptul ca nu s-au realizat
venituri din chirii in baza contactului de inchiriere nr.../...2003, certificat la avocat
... (contact ce are alt numar decat cel inregistrat la AFP sector ...), precum si ca
perioada cercetata pentru efectuarea platilor catre proprietarul petent a fost doar
cea cuprinsa in intervalul ...2003-...2003, AFP ... a procedat astfel:

● a  stabilit  dobanzi  si  penalitati  datorate  pentru  neplata  sumei  de  ...  lei
reprezentand impozit cedare folosinta bunuri stabilit  pentru anul 2003 prin
decizia nr.... emisa la data de ...2003 de catre AFP Sector ... si comunicata
contribuabilului la data de ...2003, rezultand suma de ... lei;dobanzile au fost
calculate  pana  la  data  introducerii  cererii  de  restituire(...2008),  conform
prevederilor  art.122 lit.c  din O.G. nr.92/2003 privind Codul  de Procedura
Fiscala.
                                            

● a emis in sistem manual, pentru anul 2004, decizia de impunere nr. ... din data
...2009, in baza referatului nr. ... din data de ...2004 emis de AFP sector ...,
rezultand  suma  de  ...  lei,  decizie  comunicata  contribuabilului  la  data  de
...2009;

● a emis in sistem electonic, pentru anul 2005, decizia de impunere nr. ... din
data de ...2009, in baza referatului nr. ... din data de ...2005, prin care s-a
stabilit un impozit in suma de ... lei, care a fost comunicata contribuabilului
prin semnatura de primire la data de ...2009;

● a emis in sistem electronic  decizia  de impunere nr. ...  din data de ...2009
pentru perioada ...2006 – ...2006, rezultand suma de plata de ... lei, care a fost
comunicata contribuabilului prin semnatura de primire la data de ...2009;

● a emis nota de compensare pentru suma totala de ... lei (... + ... + ... +... + ...);
● a emis instiintare de restituire pentru diferenta ramasa de ... lei (...-...).

          Avand in vedere rezolutia directorului executiv la adresa Administratiei
finantelor publice a orasului ... nr.../...2009, s-a dispus extinderea verificarilor privind
legalitatea si realitatea derularii contractului de inchiriere nr.../...2003 inregistarat la
A.F.P. Sector...,  intrucat exista suspiciuni asupra semnaturilor de pe contractul de
inchiriere ale persoanelor imputernicite sa reprezinte partile. 

In consecinta,  s-au emis  adrese catre Administratiile  finantelor publice ale
sectoarelor  1  si  2   in  vederea  efectuarii  unor  verificari  de  specialitate  la  Biroul
Notarial  Public  ...  si  la  avocatul  ...,  pentru  stabilirea  realitatii  si  legalitatii  unor
documente care fac obiectul cauzei de fata si pentru finalizarea inspectiei fiscale la
SC ... SRL:

         - la sectorul ..., cu adresa nr.../...2009( reveniri cu nr.../...2009 si .../...2009) ;
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         -  la sectorul ..., cu adresa nr.../...2009( reveniri cu nr..../...2009 si .../...2009.
     La cererile de mai sus s-au primit raspunsuri :

         - de la sectorul..., adresa inregistrata sub nr.../...2009 care confirma ca, atat din
punct  de vedere formal,  cat  si  al  respectarii  regulilor  referitoare la mandat,  actul
verificat  se  incadreaza  in  dispozitiile  legale  in  vigoare  (  comunicarea  Uniunii
Nationale a Notarilor Publici din Romania- Cabinet Presedinte nr.../...2009); 
         - de la sectorul..., faxul nr.../...2009, prin care se transmit copii conforme cu
originalul ale actelor solicitate. 
 
  

III. Luand  in  considerare  constatarile  organului  de  inspectie  fiscala,
argumentele invocate de contestatoare in sustinerea cauzei, documentele existente la
dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare, se retin urmatoarele :

In fapt, 
        La data de ...2008, contribuabilul ... figura cu suma de ... lei reprezentand
impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal,
de restituit, in baza cererii depuse, a prevederilor OMF nr.3384/24.11.2008 privind
apobarea procedurii  de restituire a sumelor reprezentand impozit  pe veniturile din
transferul de proprietati imobiliare din patrimoniul personal .

In baza prevederilor pct.11 din OMF nr.3384/2008, s-a procedat la verificarea
situatiei obligatiilor fiscale inregistrate de contribuabil, identificandu-se, in aplicatia
.../.../DVI, Decizia de impunere nr... emisa la data de ....2003 de AFP sector...,  in
sarcina contribuabilului ..., pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate
in baza contractului  de inchiriere incheiat  cu SC ...  SRL in calitate de chirias,  si
inregistarat  la  AFP sector...  sub nr..../...2003,  contractul  fiind  incheiat  pe periada
....2003-...2006. Obiectul contractului  de inchiriere il constituie suprafata de teren de
... m.p. situat in..., soseaua ..., nr...., sector ..., chiria lunara fiind de ... lei.
         Prin decizia de impunere susmentionata, s-a stabilit in sarcina contribuabilului
un  impozit  reprezentand  plati  anticipate  pentru  venitul  din  cedarea  folosintei
bunurilor in suma de ... lei si a fost comunicata acestuia sub semnatura de primire la
data de ...2003.
         Pentru anul 2004 si 2005 AFP Sector ... a intocmit Referatele privind veniturile
baza pentru platile anticipate cu titlu de impozit privind  venitul din cedarea folosintei
bunurilor si inregistrate sub nr.../...2004 si respectiv .../..2005, care au fost transmise
electronic la AFP ..., organul competent in acea perioada pentru emiterea deciziilor
de impunere (organ fiscal de domiciliu).

    La data de ...2008, petentul ... depune la AFP ... cererea inregistrata sub nr....
prin care solicita rezilierea contractului de inchiriere din data de ....2003 , anexand la
aceasta urmatoarele documente:

-act aditional la contractul de inchiriere nr.../...2003;
-declaratie ... privind reziliere contract de inchiriere nr.../....2003;
-declaratie  ...   in  calitate  de administrator  al  SC ...  SRL privind  rezilierea
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contractului de inchiriere nr.../...2003.                                                    
          Totodata AFP a orasului ... a efectuat urmatoarele operatiuni :
      -  a  stabilit  dobanzi  si  penalitati  datorate  pentru  neplata  sumei  de  ...  lei
reprezentand impozit cedare folosinta bunuri stabilit pentru anul 2003 prin decizia
nr.... emisa la data de ...2003 de catre AFP Sector ... si comunicata contribuabilului la
data de ...2003, rezultand suma de ...  lei;dobanzile au fost calculate pana la data
introducerii cererii de restituire(...2008), conform prevederilor art.122 lit.c din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

-  a emis in sistem manual, pentru anul 2004, decizia de impunere nr. ... din
data ...2009, in baza referatului nr. ... din data de ....2004 intocmit de AFP sector ...
rezultand suma de ...lei, decizie comunicata contribuabilului la data de ...2009;

- a emis in sistem electonic, pentru anul 2005, decizia de impunere nr. ... din
data de ...2009, in baza referatului nr. ... din data de ....2005, prin care s-a stabilit un
impozit in suma de ... lei, care a fost comunicata contribuabilului prin semnatura de
primire la data de ....2009;

- a emis in sistem electronic decizia de impunere nr. ...  din data de ...2009
pentru  perioada ...2006 –  ...2006,  rezultand  suma de  plata  de  ...  lei,  care  a  fost
comunicata contribuabilului prin semnatura de primire la data de ....2009;

- a emis nota de compensare pentru suma totala de ... lei (... + ... +... +... + ...);
- a emis instiintare de restituire pentru diferenta ramasa de ... lei (...-...).

Avand  in  vedere  urmatoarele  aspecte,  determinante  pentru  solutionarea
contestatiei :
   - neconcordanta dintre contractul de inchiriere inregistrat la AFP Sector ...  sub
nr.../...2003  si  actele  depuse  de  petent  referitoare  la  rezilierea  contractului  nr.
.../....2003 ;
   - desi in alin.1 al Dispozitiilor finale din Contractul de inchiriere inregistrat la
Administratia finantelor publice sector ... sub nr.../...2003, intocmit si semnat ulterior
contractului nr.../...2003, se prevede ca :
 “  Proprietarul  are  obligatia  de  a  anunta  organele  fiscale  la  eliberarea
imobilului(locuinta,  spatiu construit,  teren)  inchiriat,  in  cazul  in  care chiriasul
paraseste imobilul inainte de termenul de inchiriere prevazut in contract.
        In caz contrar, impozitul pe venitul din chirii se calculeaza pe perioada  de
inchiriere inscrisa in contract.”, iar pana la data cererii inregistrata sub nr.../...2008
nu s-a solicitat rezilierea  clauzelor contractului de inchiriere, inclusiv cele prevazute
la alin.1 ale dispozitiilor finale prezentate mai sus, s-a solicitat Serviciului juridic
punctul  de  vedere  in  legatura  cu  consecintele  juridice,  respectiv  identitatea  intre
contractul de inchiriere nr.../...2003 si contractul de inchiriere nr.../...2003, precum si
daca  rezilierea  contractului  nr.../...2003  prin  actul  aditional  nr.../...2003  se  poate
extinde si asupra contractului nr.../...2009 si care, prin  adresa nr.../...2009, comunica
urmatoarele :
            “ In opinia noastra, contractul de inchiriere nr.../...2003 atestat de avocat ...
si  contractul  de  inchiriere  nr.../...2003  inregistrat  la  Administratia  Finantelor
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Publice Sector...  sunt doua contracte diferite,  avand numere diferite,  incheiate in
date diferite si care contin elemente diferite, drepturi si obligatii diferite. Contractul
inregistrat  sub  nr.../...2003  la  Cabinetul  avocatului  ...  a  fost  reziliat  in  data  de
....2003 tot la cabinetul avocatului mai sus aratat. Ulterior, la data de ...2003, prin
actul  aditional  inregistrat  sub  nr....  partile  revin,  reziliaza  actul  aditional
nr.../...2003, ramanand astfel in vigoare contractul de inchiriere nr.../...2003, iar mai
tarziu, la ...2003, prin actul inregistrat sub nr...,  la acelasi cabinet de avocatura,
partile, de comun acord, decid rezilierea contractului nr.../...2003.
            Vazand cele de mai sus, rezulta ca numai contractul nr.../...2003 a suferit
diferite modificari prin actele aditionale despre care am aratat, fiind in final reziliat,
iar contractul inregistrat la AFP Sector ... sub nr.../...2003 a ramas neschimbat in
sensul ca nu a fost nici modificat si nici reziliat.”.

              Avand in vedere cele de mai sus se concluzioneaza faptul ca, prin contestatie
si completari, nu s-au prezentat argumente incidente cauzei supuse solutionarii si, in
consecinta, nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actele administrativ fiscale
atacate.  In  consecinta,  urmeaza  a  se  respinge  contestatia  ca  nemotivata  si
neintemeiata.
 

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor
art.216 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, se                                                                            

                                                       DECIDE:

Se  respinge  contestatia  formulata  de  ...  impotriva  Deciziilor  de  impunere
pentru  plati  anticipate  cu  titlu  de impozit  privind  venitul  din  cedarea  folosintei
bunurilor   nr.  ...,  ...  si  ...  din  data  de  ...2009, emise  de Administratia  finantelor
publice a orasului ... , ca nemotivata si neintemeiata. 
                              

Prezenta decizie poate fi  atacata,  conform prevederilor  art.218 alin.  (2)  din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile  ulterioare,  la  instanta  judecatoreasca de  contencios  administrativ
competenta, in conditiile legii.

                                       DIRECTOR  COORDONATOR ,

                                       


