
     D   E   C   I   Z   I   E    nr. 88/22.05.2007

                        privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dl.                                             
    inregistrata la    DGFP-.

                                                  I. Prin contestatia formulata domnul  contesta obligatiile
fiscale stabilite prin Decizia de impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati
independente pe anul 2007 nr.  intocmita de catre organele fiscale din cadrul AFPM  prin
care s-a stabilit un impozit anticipat de plata in suma de  RON.     

        Petentul solicita sa se revina asupra platilor anticipate cu titlu de impozit pe anul
2007 deoarece nu mai functioneaza ca si avocat fiind suspendat prin Decizia nr.  emisa de
catre Baroul .

      
    II. Decizia de impunere pentru plati anticipate privind veniturile din activitati           

     independente pe anul 2007 cu nr.  prin care s-a stabilit in sarcina      petentului suma de  lei
reprezentind impozit anticipat a fost emisa in conformitate cu           prevederile art. 82 alin.2 din
Legea nr. 571/2003, actualizata, privind Codul fiscal.

        Deoarece petentul si-a incetat activitatea ca urmare a Deciziei nr.  emisa de catre
Baroul regularizarea impozitului pe venitul din activitati independente se va face in  urma
controlului fiscal efectuat de catre AFPM .

     III. Avind in  vedere  constatarile  organului  de  control, sustinerile petentului,
documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata,
invocate de catre contestator si de catre organele de control, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine urmatoarele:

- dl.  figureaza in evidenta AFPM cu venituri obtinute din profesii liberale- avocat-
conform autorizatiei nr.  emisa de catre Ministerul Justitiei.

- pentru anul 2007 a fost emisa Decizia de impunere pentru plati anticipate privind
venitul din activitati independente nr.  pentru un venit impozabil in suma de lei pentru care
s-a stabilit un impozit anticipat in suma de  lei.

- decizia de impunere cu nr. de mai sus este contestata de catre petent pe motivul ca in
anul 2007 nu a realizat venituri fiind suspendat din activitate conform Deciziei nr.  emisa de
catre Baroul .

- stabilirea platilor anticipate privind veniturile din activitati independente pe anul
2007 s-a facut de catre organul fiscal luindu-se ca baza de calcul venitul net realizat in anul
precedent, respectiv 2005, asa cum prevede si art. 82 alin. 2 si alin. 5 din Legea nr. 571/2003,
actualizata :

  "(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare sursa de
venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat an anul
precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor potrivit
legii,......"

   (5)Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul
venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul
estimat pentru anul curent sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul
fiscal precedent."

 In urma analizarii documentelor depuse la dosarul contestatiei organul de solutionare
a contestatiei constata ca petentul prin cererea inregistrata la Baroul  sub nr.  a solicitat
suspendarea din activitatea profesionala pe motive de sanatate.



Avind in vedere solicitarea petentului Baroul  prin Decizia nr.  a decis suspendarea
calitatii de avocat  incepind cu data de 01.08.2006, de la aceeasi data fiind suspendata si
activitatea cabinetului individual de avocat avind sediul in . La dosarul contestatiei se afla si
o copie a Deciziei nr.  privind acordarea pensiei de invaliditate pentru dl.  precum si o
declaratie data de catre acesta prin care declara ca in anul 2007 nu a realizat venituri din
activitatea de avocatura fiind bolnav.

Avind in vedere cele precizate se impune anularea Deciziei de impunere pentru plati
anticipate privind venitul din activitati independente pe anul 2007 nr.  prin care s-a stabilit ca
si impozit anticipat de plata suma de 4.683 lei.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul Legii nr. 571/2003,
actualizata, art.82,  coroborate cu art.175, art.176 si art.186 din OG.92/2003, republicata,
titlul IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele
administrative fiscale, in baza referatului nr.   se                                                                          
                          D     E     C     I     D    E :
anularea Deciziei de impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati
independente pe anul 2007 nr. prin care s-a stabilit ca si impozit anticipat de plata suma de  
lei.            


