
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA
                   BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII

DECIZIA nr. 52/2006

Directia generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata
asupra contestatiei inregistrata la Administratia Finantelor Publice
Targoviste sub nr. ... si formulata de d-na... cu domiciliul in ..., str. ...,
Bl...., ap. ..., et...., jud. Dambovita, avand C.N.P. ... .

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere pentru
plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati
independente nr. ... emisa de Administratia Finantelor Publice
Targoviste. Prin adresa nr. ... s-a solicitat petentei precizarea titlului de
creanta contestat precum si cuantumul sumei totale contestate, in
conformitate cu prevederile legale. In data de..., prin adresa inregistrata
la A.F.P. Targoviste sub nr. ..., petenta s-a conformat celor solicitate.
Astfel, suma totala contestata de petenta este ... lei RON, formata din:  
... lei RON, reprezentand plati anticipate cu titlu de  impozit privind
venitul din activitati independente pe trim. III 2006 si suma de ... lei
RON, reprezentand plati anticipate cu titlu de  impozit privind venitul din
activitati independente pe trim. IV 2006 .

Contestatia a fost semnata de titularul dreptului procesual si a fost
depusa in termenul legal prevazut de art. 177, alin. 1 din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare .

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
175, 176, 177, 179 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este competenta sa
solutioneze contestatia formulata de .... din .....

I. Petenta precizeaza in contestatie ca la inceputul anului 2006 a
realizat si declarat un venit impozabil pe anul 2006 de ... lei RON (... lei
ROL). Faptul ca este foarte ocupata cu terminarea studiilor universitare
o detemina sa afirme ca nu mai poate lucra asa de mult ca in anul 2005,
acest lucru determinand-o ca in anul 2007 sa ceara suspendarea
autorizatiei, printr-o cerere depusa la A.F.P. Targoviste sub nr. .... 

... din ... motiveaza faptul ca nu realizeaza venituri si nici nu va
realiza venituri la nivelul estimat de organul emitent al Deciziei de
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, respectiv



Administraitia Finantelor Publice Targoviste. In cursul anului 2006, pana
la data de ..., a realizat un venit impozabil de ... lei RON (... lei ROL), iar
in data de ... a efectuat o plata la impozitul aferent trim. III 2006 (
chitanta nr. ... anexata la dosar) si nu era inregistrata cu nici o datorie.

II. Prin decizia de impunere nr. ... emisa de Administratia
Finantelor Publice Targoviste s-a stabilit un venit estimat in suma de ...
lei RON, caruia ii revine un impozit pentru plati anticipate in suma de ...
lei RON. Deoarece d-na ... din ... nu a depus declaratia speciala privind
veniturile realizate pe anul 2005 sau declaratia de venit estimat pe anul
2006, s-a emis si decizia de impunere nr. .... prin care s-au modificat
platile anticipate pe urmatoarele termene de plata scadente, respectiv ..
si respectiv ..., potrivit prevederilor legale, in suma de ... lei RON si
respectiv ... lei RON .

Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, organele
emitente din cadrul Administratiei Finantelor Publice Targoviste au
retinut faptul ca petenta nu a depus o declaratie de venit estimat potrivit
prevederilor art. 81, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, se propune respingerea
contestatiei.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, avand in
vedere motivele invocate de petenta si reglementarile legale in vigoare,
se retin urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este
investita sa se pronunte daca suma totala de ... lei RON,
reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din
activitati independente pe trim. III si trim. IV 2006  este datorata, in
conditiile in care petenta nu a depus declaratia de venit estimat pe
anul 2006  .

In fapt, din evidentele organelor fiscale, respectiv Administratia
Finantelor Publice Targoviste reiese ca d-na ... din ... nu a depus
declaratia de venit estimat pe anul 2006. Prin decizia de impunere nr. ...
din data de ... s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit la nivelul
trimestrului IV din anul anterior, respectiv 2005, in conformitate cu
prevederile art. 82 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca termenul legal
de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2006 era pana la data de
15.05.2006. Totodata, platile anticipate urmau sa fie corectate, in
temeiul aceluiasi articol mentionat mai sus, in urma depunerii declaratiei



speciale pe anul 2005 sau a declaratiei de venit estimat pe anul 2006.
Deoarece d-na ... din ... nu a depus declaratia de venit estimat pe anul
2006, pe baza declaratiei speciale privind veniturile realizate pe anul
2005, in data de 07.09.2006 s-a emis decizia de impunere anuala pe
anul 2005 cat si decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din activitati independente contestata, respectiv
nr. .... Prin aceasta din urma s-au modificat platile anticipate pe
urmatoarele termene de plata scadente, respectiv 15.09.2006 si
15.12.2006, potrivit prevederilor legale. 

Fata de cele mentionate anterior si tinand cont de faptul ca nu s-a
depus o declaratie de venit estimat, in conformitate cu prevederile art.
81, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, urmeaza a se respinge contestatia ca
neintemeiata.  

In drept, contestatia isi gaseste solutionarea in prevederile
urmatoarelor articole :

Art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, prevede : 

"Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit
prevederilor prezentului titlu, sunt urm�toarele:
    a) venituri din activit��i independente, definite conform art. 46;"

Art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, prevede :

Definirea veniturilor din activit��i independente
    "(1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile comerciale,
veniturile din profesii libere �i veniturile din drepturi de proprietate
intelectual�, realizate în mod individual �i/sau într-o form� de asociere,
inclusiv din activit��i adiacente.

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de
comer� ale contribuabililor, din prest�ri de servicii, altele decât cele
prev�zute la alin. (3), precum �i din practicarea unei meserii. "   

Art. 81, alin. 3 din acelasi act normativ, prevede : 
"(3) Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi �i cei

care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum �i
cei care, din motive obiective, estimeaz� c� vor realiza venituri care
difer� cu cel pu�in 20% fa�� de anul fiscal anterior depun, o dat� cu
declara�ia special�, �i declara�ia estimativ� de venit."

Art. 82 din acelasi act normativ, prevede :
"(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 surs� de venit, 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. În cazul impunerilor
efectuate dup� expirarea termenelor de plat� prev�zute la alin. (3)
contribuabilii au obliga�ia efectu�rii pl��ilor anticipate la nivelul sumei
datorate pentru ultimul termen de plat� al anului precedent. Diferen�a
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul
precedent �i suma reprezentând pl��i anticipate datorate de contribuabil
la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaz� pe termenele
de plat� urm�toare din cadrul anului fiscal. Pentru declara�iile de venit
estimativ, depuse în luna decembrie, nu se mai stabilesc pl��i anticipate,
venitul net aferent perioadei pân� la sfâr�itul anului urmând s� fie supus
impozit�rii, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declara�iei de
venit.

(3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de
15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru    

(5) Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, organul fiscal va lua ca
baz� de calcul venitul anual estimat, în toate situa�iile în care a fost
depus� o declara�ie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul
din declara�ia special� pentru anul fiscal precedent, dup� caz."

Art. 83 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, prevede:

"Declara�ia de venit �i declara�ii speciale
(1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 40 alin. (1) lit. a) �i cei care

îndeplinesc condi�iile de la art. 40 alin. (2), cu excep�ia contribuabililor
prev�zu�i la alin. (4) din prezentul articol, au obliga�ia de a depune o
declara�ie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal.
Declara�ia de venit se depune o dat� cu declara�iile speciale pentru anul
fiscal, pân� la data de 15 mai inclusiv a anului urm�tor celui de realizare
a venitului.

(3) Declara�iile speciale se completeaz� pentru fiecare surs� de
realizare a venitului. Declara�iile speciale se depun de to�i contribuabilii
care realizeaz�, individual sau dintr-o form� de asociere, venituri din
activit��i independente, precum �i venituri din cedarea folosin�ei
bunurilor, inclusiv pentru veniturile din activit��i agricole determinate în
sistem real.[...]".

Pe considerentele aratate in continutul deciziei si avand in vedere
prevederile art. 41, art. 46, alin. 1 si 2, art. 81, alin. 3, art. 82, alin. 1, 2, 3
si 5, art. 83, alin. 1 si 3, coroborate cu prevederile art. 68^1, art. 179 alin.
(1) pct. a), art. 180, art. 181 si art. 186 din O.G. nr. 92/ 2003 privind



Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, se:

DECIDE

1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei inregistrata la
Administratia Finantelor Publice Targoviste sub nr. ... si formulata de
d-na ... din ... impotriva deciziei de impunere pentru plati anticipate cu
titlu de impozit privind venitul din activitati independente nr. ..., pentru
suma totala de.... RON, reprezentand:

- plati anticipate cu titlu de  impozit privind venitul din activitati
independente pe trim. III 2006;

- plati anticipate cu titlu de  impozit privind venitul din activitati
independente pe trim. IV 2006.

2. In conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului Dambovita.

 DIRECTOR EXECUTIV,


