
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

d-l. X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, jud. Covasna, înregistrat� la 
D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin adresa nr. -/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de d-l. X, înregistrat� la organul 
fiscal teritorial sub nr. -/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de pl��i anticipate nr. --/2009, emis� de 
organele fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, prin care s-a stabilit un 
impozit de plat� anticipat în sum� total� de ??lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i alin. 
(3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul solutionare a 
contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de d-l. X se atac� Decizia de pl��i anticipate nr. --/2009, 
emis� de organele fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, prin care s-a 
stabilit un impozit de plat� anticipat în sum� total� de ??lei. 

În motivarea contesta�iei se arat� c� contestatorul pe anul 2008 a realizat un venit 
net de ?? lei, venit care reprezint� baza de calcul pentru calcularea impozitului anticipat pe 
anul 2009 potrivit Declara�iei rectificative întegistat� la AFP Sfântu Gheorghe sub nr. --
/2009. Astfel se arat� c� potrivit venitului net în sum� de ?? lei, impozitul de plat� anticipat 
pe anul 2009 este în sum� de ?? lei, �i nu în sum� de ?? lei cum s-a stabilit prin Decizia 
de pl��i anticipate nr. --/2009, emis� de organele fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu 
Gheorghe. 

 
II. Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe a emis Decizia de pl��i 

anticipate nr. --/2009, în baza Declara�iei speciale 200 depuse de contestator înregistrat 
sub nr. --/2009, act administrativ fiscal prin care a stabilit un impozit de plat� cu titlu 
anticipat în sum� de ??lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor 

fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada controlului se re�in 
urm�toarele: 

În fapt Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe a emis Decizia de pl��i 
anticipate nr. --/2009, în baza Declara�iei speciale 200 depuse de contestator înregistrat 
sub nr. --/2009, act administrativ fiscal prin care a stabilit un impozit de plat� cu titlu 
anticipat în sum� de ??lei. 

Contestatorul prin contesta�ia formulat� sus�ine c� pe anul 2008 a realizat un venit 
net de ?? lei care reprezint� baza de calcul pentru calcularea impozitului anticipat pe anul 
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2009 potrivit Declara�iei rectificative întegistat� la AFP Sfântu Gheorghe sub nr. --/2009. 
Astfel se arat� c� potrivit venitului net în sum� de ?? lei, impozitul de plat� anticipat pe 
anul 2009 este în sum� de ?? lei, �i nu în sum� de ??lei cum s-a stabilit prin Decizia de 
pl��i anticipate nr. --/2009, emis� de organele fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu Gheorghe. 

Fa�� de sus�ierile contestatoarei, întradev�r în urma prelucr�rii Declara�iei 
rectificative întegistat� la AFP Sfântu Gheorghe sub nr. --/2009 la data de 2009 s-a emis 
Decizia de pl��i anticipate nr. --/2009 prin care a stabilit un impozit de plat� cu titlu 
anticipat în sum� de ?? lei decizie care a fost întocmit� �i comunicat� ulterior formul�rii 
contesta�iei. 

Având în vedere cele ar�tate, contesta�ia formulat� a r�mas f�r� obiect urmare a 
emiterii Decizia de pl��i anticipate nr. --/2009 prin care a stabilit un impozit de plat� cu titlu 
anticipat în sum� de ?? lei astfel cum a solicitat contestatoarea. 

Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 
210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de d-l. X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, jud. 
Covasna, împotriva Decizia de pl��i anticipate nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de 
Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, ca f�r� obiect. 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


