
D E C I Z I A  Nr. 107/2005

În motivarea contesta�iei formulat�, contribuabilul sus�ine urm�toarele:
1. La stabilirea impozitului în sum� de xxx lei nu s-a avut în vedere suma de xxx lei,

impozit re�inut anticipat în cot� de 10% de c�tre Biroul de expertiz� contabil� din cadrul
Tribunalului Dolj, potrivit adresei nr. xxx din 15.04.2005, depus� împreun� cu declara�ia 2002
pentru anul 2004;

2. Nu s-a luat în considera�ie aplicarea deducerilor potrivit codului fiscal.
În baza declara�iei speciale privind veniturile din activit��i independente pe anul 2004,

înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice sub nr. xxx, s-a emis Decizia de impunere
pentru pl��i anticipate cu titlul de impozit privind venitul din activit��i independente pe anul
2005 nr. xxx.

Pentru venitul net estimat de xxx lei s-au stabilit pl��i anticipate cu titlu de impozit în
sum� de xxx lei.

Contribuabilul a depus  la organul fiscal competent  a doua declara�ie special� privind
veniturile din activit��i independente pentru 2004, ce a fost înregistrat� de acesta sub nr. xxx,
pentru care s-a întocmit Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlul de impozit  pe
anul 2005 nr. xxx din data de 05 mai 2005.

La venitul net de xxx lei s-au stabilit pl��i anticipate cu titlu de impozit în sum� de xxx
lei, din care diferen�a de impozit de ad�ugat de xxx lei fa�� de impunerea precedent�.

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei �i având în vedere motivele
contestatorului �i decizia de impunere de pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2005
contestat� de contribuabil, în raport cu actele normative în vigoare în perioada impunerii, se
re�in urm�toarele:

Obiectul contesta�iei îl constituie stabilirea dac� Administra�ia Finan�elor Publice a
determinat legal pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe anul 2005 pentru contribuabilul xxx,
având în vedere c� pentru venitul brut înscris în declara�ia special� depus� de contestator s-a
re�inut impozit anticipat în cot� de 10% de c�tre Biroul local de expertize al Tribunalului.

Din declara�ia special� privind veniturile din activit��i independente pe anul 2004,
înregistrat� de contestator la organul fiscal, rezult� c� obiectul principal de activitate al
contribuabilului este expertiza contabil�

Din Adresa nr. xxx a Biroului local de expertize al Tribunalului, rezult� c� în anul
2004 contestatorul a efectuat expertize contabile judiciare, pentru care veniturile brute
acceptate (mai pu�in impozitul anticipat re�inut) au fost înscrise în declara�ia special� pe anul
2004, depus� la organul fiscal competent.

Pe baza datelor înscrise de c�tre contribuabil în a doua declara�ie special� pe anul
2004, organul fiscal competent a stabilit pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe anul 2005 în
sum� de xxx lei, din care contribuabilul contest� suma de xxx lei ce reprezint� diferen�a de
pl��i anticipate stabilit� fa�� de impunerea precedent�.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
prevede la art. 82 urm�toarele:

,, (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente, [..............] sunt
obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul
veniturilor pentru care pl��ile anticipate se stabilesc prin re�inere la surs�.

(2) Pl��ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare categorie de
venit �i loc de realizare , luându-se ca baz� de calcul  venitul anual estimat sau venitul net
realizat în anul precedent, dup� caz, prin emiterea unei decizii care se comunic�
contribuabililor potrivit legii.[..............].



Aceea�i lege precizeaz� la alineatul (1) al articolului 52 c�: ,,Pl�titorii urm�toarelor
venituri au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira impozit prin re�inere la surs�,
reprezentând pl��i anticipate, din veniturile pl�tite: [........]

e) venituri din activitatea de expertiz� contabil� �i tehnic�, judiciar� �i extrajudiciar�;''
iar la alineatul (2) c�: ,,Impozitul ce trebuie re�inut se stabile�te dup� cum urmeaz�: [........]
a) în cazul celorlalte venituri prev�zute la alin. (1) lit.a) - e), aplicând o cot� de impunere de

10% la venitul brut;''
Din declara�ia special� privind veniturile din activit��i independente pe anul 2004, înregistrat�

la organul fiscal sub nr. xxx, rezult� c� expertul contabil xxx a ob�inut venituri din profesii libere,
practicând activitatea de expertiz� contabil� judiciar� pentru Biroul local de expertize al Tribunalului,
conform Adresei nr. xxx transmis� de acesta Administra�iei Finan�elor Publice. Conform adresei
men�ionate, în anul 2004 Biroul local de expertize a calculat, re�inut �i virat impozit prin re�inere la
surs�, reprezentând pl��i anticipate, în sum� de xxx lei, prin aplicarea cotei legale de 10% la venitul
brut realizat de expertul contabil xxx din expertize contabile judiciare în sum� de xxx lei.

Deci, pentru veniturile realizate de c�tre contestator din expertiza contabil� pl��ile anticipate
cu titlu de impozit se fac prin re�inere la surs� de c�tre pl�titorul acestor venituri, conform art. 52 alin.
(1) litera a) din Legea nr. 571/2003, aceste venituri fac parte din excep�ia prev�zut� la art. 82 alin. (1)
din aceea�i lege.

În consecin��, se re�ine c� organul fiscal competent nu a stabilit legal pl��ile anticipate cu titlu
de impozit pe anul 2005 în sum� de xxx lei, urmând s� se admit� contesta�ia pentru aceast� sum� �i
anularea Deciziei de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2005 nr. xxx.

Referitor la sus�inerea f�cut� de contestator c� ,,nu s-a luat în considera�ie aplicarea
deducerilor potrivit prevederilor codului fiscal'', contestatorul nu precizeaz� prevederile legale
respective

Legat de aceast� sus�inere, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal precizeaz� la art. 45 alin.
(1) c�: ,,Persoanele fizice prev�zute la art. 40 alin.(1) lit. a) �i alin. (2) au dreptul la deducerea din
venitul anual global a unor sume sub form� de deducere personal� de baz�  �i deduceri  personale
suplimentare, acordate pentru fiecare lun� a perioadei impozabile.''

Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, conform art. 88 alin. (5) din aceea�i lege, organul fiscal ia
ca baz� de calcul venitul anual estimat sau venitul din declara�ia special� pentru anul fiscal precedent,
dup� caz.

În consecin�� aceast� sus�inere a contestatorului nu este întemeiat� �i sus�inut� legal.
Pentru considerentele ar�tate în con�inutul referatului �i în temeiul art. 185 alin.(1) �i (2)  din

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se

D  E  C  I  D  E

Admiterea contesta�iei formulat� de contribuabilul xxx �i anularea Deciziei de impunere
pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2005 nr. xxx, emis� de Administra�ia Finan�elor
Publice.


