MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
DIREC IA GENERAL A FINAN ELOR PUBLICE
A JUDE ULUI SUCEAVA

DECIZIA NR. _55____
din _____04.06.2007___
privind solu ionarea contesta iei formulat de
persoana fizic ...................... din
str. ……………,
municipiul R d u i, jude ul Suceava,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. …………….

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost
sesizat de Administra ia Finan elor Publice a municipiului R d u i, prin adresa
nr. ……………, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava sub nr. ……………, cu privire la contesta ia formulat de persoana
fizic ......................, din str. ………….., municipiul R d u i, jude ul Suceava,
…………...
Persoana fizic ...................... contest m surile stabilite prin Decizia
de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din
activit i independente pe anul 2007 nr. ......................, emis de Administra ia
Finan elor Publice a municipiului R d u i, privind suma de ......................,
reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit aferent anului 2007.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 177 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. 175 i
179 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este
învestit s se pronun e asupra contesta iei.
I. Persoana fizic ...................... contest Decizia de impunere
pentru pl i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activit i
independente pe anul 2007 nr. ......................, emis de Administra ia
Finan elor Publice a municipiului R d u i, privind suma de ......................,
reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit aferent anului 2007.
Persoana fizic depune contesta ie împotriva Deciziei de impunere
pentru pl i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activit i
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independente pe anul 2007 nr. ......................, prin care au fost stabilite pl i
anticipate cu titlu de impozit datorate de petent în sum total de .......................
Contestatorul sus ine c este posesor al autoriza iei nr. ......................,
eliberat de Prim ria municipiului R d u i, desf urând activitatea de taximetrie.
Petentul afirm c acest impozit este prea ridicat comparativ cu venitul
real realizat în raport cu activitatea pe care acesta o desf oar , întrucât exist un
num r prea mare de taximetri ti autoriza i, c este o prea mare concuren
neloial venit din partea transportatorilor ilegali de persoane, c sunt pu ini cei
care folosesc transportul în regim de taxi i c pre urile la carburan i, lubrifian i,
anvelope, piese de schimb i repara ii auto au crescut foarte mult în ultimii doi
ani, timp în care tarifele practicate în transportul în regim de taxi au r mas
neschimbate.
Drept urmare, contestatorul solicit revizuirea cuantumului impozitului
stabilit pentru venitul din activitatea de taximetrie cu autoturisme i fixarea
acestuia la nivelului s u real.
Persoana fizic ...................... este impozitat pe baza normelor de
venit.
II. Prin Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din activit i independente pe anul 2007 nr.
......................, emis de Administra ia Finan elor Publice a municipiului
R d u i, s-au stabilit în sarcina persoanei fizice ...................... pl i anticipate
cu titlu de impozit aferent anului 2007 în sum total de .......................
Organul fiscal, respectiv Administra ia Finan elor Publice a
municipiului R d u i, a stabilit c persoana fizic ...................... datoreaz
bugetului de stat pl i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activit i
independente pe anul 2007 în sum total de .......................
Persoana fizic ob ine venituri din activit i independente în baza
autoriza iei nr. ...................... i este impozitat pe baza normelor de venit.
Prin Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit
privind venitul din activit i independente pe anul 2007 nr. ......................, s-au
stabilit în sarcina contribuabilului obliga ii fiscale în sum total de
......................, reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit pe venitul din
activit i independente.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i
având în vedere motiva iile petentului, în raport cu actele normative în
vigoare pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
1. Referitor la suma de ......................, reprezentând pl i anticipate
cu titlu de impozit privind venitul din activit i independente pe anul 2007,
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit s
se pronun e asupra legalit ii stabilirii acestora, în condi iile în care petentul
este impus pe baza normelor de venit.
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În fapt, organul fiscal, respectiv Administra ia Finan elor Publice a
municipiului R d u i, a stabilit c persoana fizic ...................... datoreaz
bugetului de stat pl i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activit i
independente pe anul 2007 în sum total de .......................
Persoana fizic ob ine venituri din activit i independente în baza
autoriza iei nr. ...................... i este impozitat pe baza normelor de venit.
Prin Decizia de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit
privind venitul din activit i independente pe anul 2007 nr. ......................, s-au
stabilit în sarcina contribuabilului obliga ii fiscale în sum total de
......................, reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit pe venitul din
activit i independente.
În drept, în spe sunt aplicabile prevederile:
Art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicat , prevede:
ART. 82
„Stabilirea pl ilor anticipate de impozit
venituri din activit i
(1) Contribuabilii care realizeaz
independente, din cedarea folosin ei bunurilor, cu excep ia veniturilor din
arendare, precum i venituri din activit i agricole 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 privind
venitul realizat. Pl ile anticipate pentru veniturile din cedarea folosin ei
bunurilor, cu excep ia veniturilor din arend , se stabilesc de organul fiscal
astfel:
a) pe baza contractului încheiat între p r i; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
contabilitatea în partid simpl , potrivit op iunii. În cazul în care, potrivit
clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosin ei bunurilor reprezint
echivalentul în lei al unei sume în valut , determinarea venitului anual
estimat se efectueaz pe baza cursului de schimb al pie ei valutare,
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comunicat de Banca Na ional a României, din ziua precedent celei în care
se efectueaz impunerea.
(3) Pl ile anticipate se efectueaz în 4 rate egale, pân la data de
15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excep ia impozitului pe
veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaz potrivit
deciziei emise pe baza declara iei privind venitul realizat. Contribuabilii
care determin venitul net din activit i agricole, potrivit art. 72 i 73,
datoreaz pl i anticipate c tre bugetul de stat pentru impozitul aferent
acestui venit, în dou rate egale, astfel: 50% din impozit, pân la data de 1
septembrie inclusiv, i 50% din impozit, pân la data de 15 noiembrie
inclusiv.
(4) Termenele i procedura de emitere a deciziilor de pl i
anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finan elor publice.
(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 net din
declara ia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dup caz. La
stabilirea pl ilor anticipate se utilizeaz cota de impozit de 16%, prev zut
la art. 43 alin. (1)”.
Din textul de lege citat mai sus se în elege c acei contribuabili care
ob in venituri din activit i independente sunt obliga i s efectueze în cursul
anului pl i anticipate cu titlu de impozit.
Pl ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent prin emiterea
unei decizii care se comunic contribuabililor potrivit legii.
De asemenea, aceste pl i anticipate se efectueaz în 4 rate egale, pân
la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat , prevede:
ART. 46
„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[…]”.
Dup cum rezult din textul acestui articol, în categoria veniturilor din
activit i independente se cuprind i veniturile comerciale – în care sunt incluse i
veniturile din transport de bunuri i persoane ob inute de persoana fizic
.......................
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Referitor la articolul de mai sus, pct. 18-21 din Hot rârea Nr. 44 din 22
ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat , prev d:
„Norme metodologice:
18. Se supun impozitului pe veniturile din activit i independente
persoanele fizice care realizeaz aceste venituri în mod individual sau
asociate pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea desf ur rii de
activit i în scopul ob inerii de venit, asociere care se realizeaz potrivit
dispozi iilor legale i care nu d na tere unei persoane juridice.
19. Exercitarea unei activit i independente presupune
desf urarea acesteia în mod obi nuit, pe cont propriu i urm rind un scop
lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existen a unei
activit i independente sunt: libera alegere a desf ur rii activit ii, a
programului de lucru i a locului de desf urare a activit ii; riscul pe care
i-l asum întreprinz torul; activitatea se desf oar pentru mai mul i
clien i; activitatea se poate desf ura nu numai direct, ci i cu personalul
angajat de întreprinz tor în condi iile legii.
20. Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozit rii în
România pentru veniturile ob inute din desf urarea în România, potrivit
legii, a unei activit i independente, printr-un sediu permanent.
21. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din
fapte de comer de c tre persoane fizice sau asocieri f r personalitate
juridic , din prest ri de servicii, altele decât cele realizate din profesii libere,
precum i cele ob inute din practicarea unei meserii.
Principalele activit i care constituie fapte de comer sunt:
- activit i de produc ie;
- activit i de cump rare efectuate în scopul revânz rii;
- organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive i
altele asemenea;
- activit i al c ror scop este facilitarea încheierii de tranzac ii
comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de
mandat, de reprezentare, de agent de asigurare i alte asemenea contracte
încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de
perioada pentru care a fost încheiat contractul;
- vânzarea în regim de consigna ie a bunurilor cump rate în
scopul revânz rii sau produse pentru a fi comercializate;
- activit i de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de
tehnica folosit , i altele asemenea;
- transport de bunuri i de persoane;
- alte fapte de comer definite în Codul comercial”.
Prin normele de aplicare a Codului Fiscal la pct. 18 se precizeaz c se
supun impozitului pe venitul din activit i independente i persoanele fizice care
realizeaz aceste venituri în mod individual.
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La pct. 21 sunt enumerate veniturile comerciale i principalele activit i
care constituie fapte de comer (în categoria c rora se încadreaz i activitatea de
transport persoane i bunuri), venituri care sunt ob inute i de persoana fizic
.......................
Art. 49 din Codul Fiscal, republicat, prevede:
ART. 49
„Stabilirea venitului net anual din activit i independente pe baza
normelor de venit
(1) Venitul net dintr-o activitate independent , care este desemnat
conform alin. (2) i care este desf urat de c tre contribuabil, individual,
f r salaria i, se determin pe baza normelor de venit.
(2) Ministerul Finan elor Publice elaboreaz normele care con in
nomenclatorul activit ilor pentru care venitul net se stabile te pe baz de
norme de venit i precizeaz regulile care se utilizeaz pentru stabilirea
acestor norme de venit.
(3) Direc iile generale ale finan elor publice teritoriale au obliga ia
de a stabili i publica anual normele de venit înainte de data de 1 ianuarie a
anului în care urmeaz a se aplica normele respective.
(4) În cazul în care un contribuabil desf oar o activitate
independent pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit
aferent acelei activit i se corecteaz astfel încât s reflecte perioada de an
calendaristic în care a fost desf urat activitatea respectiv .[…]
(8) Contribuabilii care desf oar activit i pentru care venitul net
se determin pe baz de norme de venit nu au obliga ia s organizeze i s
conduc contabilitate în partid simpl pentru activitatea respectiv ”.
Acest articol face referire la modul de stabilire a venitului net anual din
activit i independente pe baza normelor de venit.
Astfel, pentru impunerea unui contribuabil la norm de venit, este
necesar ca activitatea desf urat de acesta s fie inclus în nomenclatorul
activit ilor pentru care venitul net se stabile te pe baz de norme de venit, iar
activitatea s fie desf urat de contribuabil, individual, f r salaria i.
De asemenea, normele de venit trebuie s fie publicate de c tre
direc iile generale ale finan elor publice teritoriale înainte de data de 1 ianuarie a
anului în care urmeaz a se aplica normele respective, fapt care s-a realizat.
Activit ile independente pentru care venitul net se stabile te prin
norm de venit sunt prev zute în OMFP nr. 1847/2003 privind stabilirea
Nomenclatorului activit ilor independente pentru care venitul net se poate
determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care î i
desf oar activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, care prevede:
„NOMENCLATORUL
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activit ilor independente pentru care venitul net se poate
determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care î i
desf oar activitatea individual
T[…]
160. Taximetrie auto pentru m rfuri i persoane, mai pu in cea
efectuat în regim de maxi-taxi[…]”.
În conformitate cu prevederile citate mai sus, pentru anul 2007,
normele de venit au fost stabilite prin Decizia nr. ……………. a directorului
executiv al Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului Suceava, pentru
activitatea de taximetrie norma fiind de ...................... (pct. 160 lit. d din anexa
nr. 1/decizia nr. …………..).
La alin. 4 al aceluia i articol se face precizarea c în situa ia în care un
contribuabil desf oar o activitate independent pe perioade mai mici decât anul
calendaristic, norma de venit aferent acelei activit i se corecteaz astfel încât s
reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desf urat activitatea
respectiv .
În Hot rârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat , se aduc complet ri
la articolul mai sus citat:
„Norme metodologice:
42. În sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice
autorizate care realizeaz venituri din activit i independente i desf oar
activit i cuprinse în nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului
finan elor publice, individual, f r angaja i, venitul net se poate determina
pe baz de norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de
c tre direc iile generale ale finan elor publice teritoriale vor fi consultate
consiliile jude ene/Consiliul General al Municipiului Bucure ti, dup caz. De
asemenea, se vor avea în vedere i caracterul sezonier al unor activit i,
precum i durata concediului legal de odihn .
Pentru contribuabilii care desf oar mai multe activit i, printre
care i cea de taximetrie, impunerea se face în sistem real. În acest caz
venitul net din activitatea de taximetrie luat în calcul nu poate fi inferior
normei de venit, stabilit pentru aceast activitate.
Persoanele care desf oar
activitatea de taximetrie cu
autoturismele proprietate personal sunt supuse impozit rii în acelea i
condi ii cu taximetri tii care î i desf oar activitatea în mod independent,
pe baz de norme de venit sau în sistem real.
43. La stabilirea coeficien ilor de corec ie a normelor de venit se
vor avea în vedere urm toarele criterii:
- vadul comercial i clientela;
- vârsta contribuabililor;
- timpul afectat desf ur rii activit ii, cu excep ia cazurilor
prev zute la pct. 44 i 45;
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- starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
- activitatea se desf oar într-un spa iu proprietate a
contribuabilului sau închiriat;
- realizarea de lucr ri, prestarea de servicii i ob inerea de
produse cu material propriu sau al clientului;
- folosirea de ma ini, dispozitive i scule, ac ionate manual sau de
for motrice;
- alte criterii specifice.
Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului
de vârst a contribuabilului se opereaz începând cu anul urm tor celui în
care acesta a împlinit num rul de ani care îi permite reducerea normei.
Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au i calitatea de
salariat sau î i pierd aceast calitate se face începând cu luna urm toare
încheierii/desfacerii contractului individual de munc .
44. Venitul net din activit i independente, determinat pe baz de
norme anuale de venit, se reduce propor ional cu:
- perioada de la începutul anului i pân la momentul autoriz rii
din anul începerii activit ii;
- perioada r mas pân la sfâr itul anului fiscal, în situa ia
încet rii activit ii, la cererea contribuabilului.”.
Referitor la art. 49 din Codul Fiscal, republicat, la pct. 42 se face
precizarea c persoanele care desf oar activitatea de taximetrie cu
autoturismele proprietate personal sunt supuse impozit rii în acelea i condi ii cu
taximetri tii care î i desf oar activitatea în mod independent, pe baz de norme
de venit sau în sistem real.
De asemenea, norma de venit poate fi diminuat în baza unor criterii
legate de vârsta contribuabilului, de starea de handicap a acestuia, timpul afectat
desf ur rii activit ii etc. De asemenea, norma de venit se reduce propor ional cu
perioada de la începutul anului i pân la momentul autoriz rii din anul începerii
activit ii, i perioada r mas pân la sfâr itul anului fiscal, în situa ia încet rii
activit ii, la cererea contribuabilului.
Pct. 169 din Hot rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal stabile te ca impunerea pe baz de norme de venit a contribuabililor
s se fac inând cont de normele de venit aprobate pentru anul de
impunere, corespunz tor activit ii desf urate:
"169. În cazul contribuabililor impu i pe baz de norme de venit,
stabilirea pl ilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate
pentru anul de impunere, corespunz tor activit ii desf urate”.
În conformitate articolele prezentate mai sus, persoana fizic
...................... este impozitat pe baza normelor de venit, desf urând activitate de
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taximetrie cu autoturisme în baza autoriza iei nr. ...................... emis de Prim ria
municipiului R d u i.
Art. 41 i art. 43 din Codul fiscal, republicat, prev d:
ART. 41
„Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit
prevederilor prezentului titlu, sunt urm toarele:
a) venituri din activit i independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri din cedarea folosin ei bunurilor, definite conform art.
61;
d) venituri din investi ii, definite conform art. 65;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri din activit i agricole, definite conform art. 71;
g) venituri din premii i din jocuri de noroc, definite conform art.
75;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 78”.

din:

ART. 43
„(1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile

a) activit i independente;
b) salarii;
c) cedarea folosin ei bunurilor;
d) pensii;
e) activit i agricole;
f) premii;
g) alte surse
este de 16% aplicat asupra venitului impozabil corespunz tor fiec rei surse
din categoria respectiv .
(2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit
prev zute în categoriile de venituri din investi ii i din jocuri de noroc.”.
Potrivit celor dou articole veniturile din activit i independente (care
cuprind i veniturile comerciale ob inute de petent) sunt supuse impozitului pe
venit, iar cota de impozitare este de 16% aplicat asupra venitului impozabil
ob inut de contribuabil.
Astfel, analizând articolele citate mai sus, rezult concluzia c norma
de venit pentru anul 2007 a fost stabilit cu respectarea reglement rilor în
vigoare, aceasta fiind pus în aplicare prin Decizia nr. ………….. a directorului
executiv al Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului Suceava.
În anexa nr. 1 la aceast decizie este prezentat Nomenclatorul
activit ilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza
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normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care î i desf oar activitatea
individual, în care la pct. 160 lit. d) este men ionat i activitatea de taximetrie cu
autoturisme c reia îi corespunde o norm de venit anual în cuantum de
......................, norm care este stabilit cu titlu definitiv i care este valabil
pentru to i cei care desf oar o astfel de activitate.
În conformitate cu textele de lege mai sus citate, organul fiscal a stabilit
pentru persoana fizic ...................... pl i anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din activit i independente pe anul 2007 în sum total de ......................,
defalcat pe termene de plat , sum rezultat prin aplicarea cotei de impozit de
16% la norma de venit în sum de .......................
Referitor la solicitarea petentului de a readuce venitul la cotele sale
reale, întrucât venitul stabilit prin norme este prea mare comparativ cu nivelul s u
real, aceasta este neîntemeiat deoarece petentul avea posibilitatea ca pân la data
de 31 ianuarie 2007 s depun cererea de op iune pentru stabilirea venitului net în
sistem real.
Întrucât acesta nu a depus aceast cerere, a dec zut din dreptul de a fi
impozitat în sistem real în anul 2007.
La baza afirma iilor de mai sus, stau prevederile art. 51 din Legea
privind Codul fiscal, republicat :
ART. 51
„Op iunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din
contabilitatea în partid simpl
(1) Contribuabilii care ob in venituri din activit i independente,
impu i pe baz de norme de venit, precum i cei care ob in venituri din
drepturi de proprietate intelectual au dreptul s opteze pentru
determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 48.
(2) Op iunea de a determina venitul net pe baza datelor din
contabilitatea în partid simpl este obligatorie pentru contribuabil pe o
perioad de 2 ani fiscali consecutivi i se consider reînnoit pentru o nou
perioad dac nu se depune o cerere de renun are de c tre contribuabil.
(3) Cererea de op iune pentru stabilirea venitului net în sistem real
se depune la organul fiscal competent pân la data de 31 ianuarie inclusiv, în
cazul contribuabililor care au desf urat activitate i în anul precedent,
respectiv în termen de 15 zile de la începerea activit ii, în cazul
contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal”.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv decizia
nr. …………, emis de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava, conform legisla iei în vigoare, rezult c pentru activitatea de taximetrie
s-a stabilit o norm de venit pentru anul 2007 în sum de .......................
Conform acestei decizii, norma de venit poate fi redus în urm toarele
situa ii:
- în func ie de vârsta contribuabilului(cu 40% pentru b rba i între 60-65
ani i femei 55-60 ani i cu 50% pentru b rba i peste 65 ani i femei peste 60
ani);
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- pentru persoanele cu handicap grav norma se reduce cu 80%;
- pentru persoanele cu handicap accentuat norma se reduce cu 50%;
- cu 30% pentru persoanele care au i calitatea de salariat i care fac
dovada cu adeverin de salariat.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c
persoana fizic ...................... nu îndepline te nici una din condi iile prev zute
prin lege pentru a beneficia de reducerea normei de venit, iar prin contesta ia
formulat petentul nu aduce argumente legate de criteriile de reducere a normei
de venit prev zute de legisla ia în vigoare.
Pentru toate aceste motive mai sus men ionate urmeaz a se respinge
contesta ia împotriva Deciziei de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din activit i independente pe anul 2007 nr.
......................, pentru suma de ......................, reprezentând impozit pe venitul
din activit i independente pe anul 2007, ca neîntemeiat .
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 41, art. 43, art. 46, art. 49, art. 51 i art. 82 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, republicat , pct. 18-21, pct. 42-44 i pct. 169 din
Hot rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat , art. 13 i art. 14
din Hot rârea Nr. 1766 din 21 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor
fizice i a asocia iilor familiale care desf oar activit i economice în mod
independent, OMFP nr. 1847/2003 privind stabilirea Nomenclatorului
activit ilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care î i desf oar activitatea
individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
coroborate cu prevederile art. 186 din Codul de procedur fiscal , republicat , se:

DECIDE:

1. Respingerea contesta iei formulate de persoana fizic ......................
din str. ……………, municipiul R d u i, jude ul Suceava, ……………,
împotriva Deciziei de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din activit i independente nr. ......................, întocmit de Administra ia
Finan elor Publice a municipiului R d u i, privind suma de ......................,
reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activit i
independente pe anul 2007, ca neîntemeiat .
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Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen de 6
luni de la data comunic rii, conform procedurii legale.
DIRECTOR EXECUTIV,

…………………………………………………
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