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          DECIZIA NR.66 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
 
         
       Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei  formulat� de PFA X. 
        
        Contesta�ia a fost formulat� împotriva DECIZIEI DE IMPUNERE 
PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din 
activit��i independente pe anul 2007 nr… încheiat� la data de … 2007 de 
c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara, cu privire 
la pl��ile anticipate cu titlu de impozit în sum� de … lei. 
           
        Contesta�ia a fost depus�  în  termenul legal prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea contest� Decizia de 
impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit, datorit� faptului c�, 
administra�ia nu a primit declara�ia estimativ� de venit pentru anul 2007, 
iar în prima jum�tate a anului 2007 a realizat venituri în sum� de … lei, 
estimând c� veniturile pentru 2007 nu vor fi mai mari de … lei.  
 
    II. Prin DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU 
TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i independente pe 
anul 2007 nr… încheiat� la data de … 2007 de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului Hunedoara, s-au stabilit din oficiu 
pl��i anticipate cu titlu de impozit în sum� de … lei. 
 
       III.  Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei �i 
actele normative în vigoare pe perioada verificat�, se re�in 
urm�toarele: 
 
       Contribuabilul ob�ine venituri din profesii libere, exercitându-�i 
activitatea de traduc�tor �i interpret în baza Autoriza�iei nr… eliberat� la 
data de ...2006 de c�tre Ministerul Justi�iei, Direc�ia Publicitate Mobiliar�, 
Notari Publici, Executori, Traduc�tori �i Interpre�i.  
 
        Cauza supus� solu�ion�rii este dac� se poate vorbi de o plat� 
anticipat� de … lei stabilit� din oficiu de c�tre organele fiscale, în 
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condi�iile în care din actele anexate dosarului contesta�iei �i a 
sus�inerilor, atât a contestatoarei cât �i a organelor de inspec�ie 
fiscal� nu reiese depunerea efectiv� de c�tre contribuabil a 
Declara�iei privind veniturile estimate din activit��i independente pe 
anul 2007. 
 
       Persoana Fizic� Autorizat� X din Hunedoara  î�i începe 
activitatea la data de ...2006. 
 
       Ini�ial, în baza Declara�iei privind veniturile estimate din 
activit��i independente pe anul 2006, depus� de c�tre contribuabil �i 
înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara 
sub nr…/...2006, la data de ...2006 s-a emis DECIZIA DE IMPUNERE 
PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din 
activit��i independente pe anul 2006 de c�tre Administra�ia finan�elor 
publice a municipiului Hunedoara, prin care s-a stabilit un venit brut 
estimat în sum� de … lei, cheltuieli deductibile estimate 0 lei, rezultând 
un venit net estimat în sum� de … lei �i pl��i anticipate cu titlu de 
impozit în sum� de … lei. 
       Ulterior, în baza Declara�iei speciale privind veniturile realizate 
pe anul 2006, depus� de c�tre contribuabil �i înregistrat� la 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara sub 
nr…/...2007, la data de ...2007 s-a emis DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� 
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
2006 de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara, 
prin care s-a stabilit un venit net în sum� de … lei, rezultând o diferen�� 
de impozit anual de regularizat în sum� de … lei (impozit pe venitul 
net anual impozabil datorat în sum� de … lei - pl��i anticipate cu titlu de 
impozit în sum� de … lei). 
 
        La nivelul anului 2007, întrucât contribuabilul nu a depus declara�ia 
privind veniturile estimate din activit��i independente pe anul 2007, 
organele de inspec�ie fiscal� au procedat la impunerea din oficiu, fapt 
pentru care, Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara a 
procedat la emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE 
CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i independente pe 
anul 2007 prin care s-a stabilit un venit brut estimat în sum� de … lei, 
cheltuieli deductibile estimate 0 lei, rezultând un venit net estimat în 
sum� de … lei �i pl��i anticipate cu titlu de impozit în sum� de … lei. 
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Determinarea venitului estimat s-a efectut propor�ional cu venitul realizat 
�i declarat de c�tre contribuabil, aferent perioadei lucrate în anul 2006 - 
dou� luni.  
       
         In drept, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare spe�ei supuse solu�ion�rii, stipuleaz�: 
    
   ART.81 “Declara�ii de venit estimat 
   …(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 “ Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit 
          (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, … sunt obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i 
anticipate cu titlu de impozit, … 
    (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… 
    (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).” 
 
    ART.83 “ Declara�ia privind venitul realizat 
    (1) Contribuabilii care realizeaz�, individual sau într-o form� de 
asociere, venituri din activit��i independente, … au obliga�ia de a depune 
o declara�ie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru 
fiecare an fiscal, pân� la data de 15 mai inclusiv a anului urm�tor 
celui de realizare a venitului…”.  
        Prin prisma prevederilor legale enun�ate �i a documentelor existente 
la dosarul cauzei, contestarea deciziei datorit� faptului c�:”institu�ia dvs. 
nu a primit declara�ia estimativ� de venit pentru anul 2007”, nu are nicio 
relevan�� în sus�inerea cauzei, întrucât, contribuabilul avea obliga�ia 
depunerii pân� la data de 15 mai 2007 a Declara�iei privind veniturile 
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estimate a se realiza la nivelul anului 2007. Nedepunerea, a dat dreptul 
organelor de inspec�ie fiscal� de a stabili din oficiu, venitul net 
estimat pentru calculul pl��ilor anticipate cu titlu de impozit prin emiterea 
DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT 
privind venitul din activit��i independente pe anul 2007, prin care venitul 
brut estimat s-a stabilit propor�ional cu venitul realizat pe dou� luni din 
activit��i independente pe anul 2006, �i anume:    

• Venit realizat pe dou� luni – … lei 
• Venit brut estimat de organul de inspec�ie fiscal� la nivelul unui an 

întreg – 2007 – … lei 
                   
        Fa�� de cele re�inute, organele de inspec�ie fiscal� au procedat în 
mod corect la stabilirea obliga�iilor fiscale în sum� de … lei reprezentând 
pl��i anticipate cu titlu de impozit la nivelul anului 2007, sub rezerva unei 
verific�ri ulterioare, contribuabilul având posibilitatea corect�rii veniturilor 
estimate în conformitate cu dispozi�iile Ordinului nr.59/2003 pentru 
modificarea �i completarea Ordinului ministrului finan�elor nr.2.690/1998 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonan�ei Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire �i de 
depunere a declara�iilor de impozite �i taxe, care stipuleaz�: 
     10. “Impozitul stabilit din oficiu de c�tre organul fiscal 
competent se corecteaz� dup� cum urmeaz�: 
    a) la data depunerii efective de c�tre contribuabil a declara�iei de 
venit global sau a celorlalte declara�ii prev�zute de lege; 
    b) la data efectu�rii unui control fiscal care se desf��oar� pentru 
impozitul care a fost stabilit din oficiu”, 
respectiv, o dat� cu emiterea Deciziei de impunere anual� pe anul 2007 
prin depunerea Declara�iei speciale privind veniturile realizate la nivelul 
anului 2007. 
 
           Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
se propune:        
          Respingerea contesta�iei formulat� de Persoana Fizic� 
Autorizat� X din Hunedoara. 


