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Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale 
a  Finantelor  Publice  …  a  fost  sesizat  de  Administratia 
Finantelor Publice … Serviciul Gestiune Registrul Contribuabil 
si Declaratii prin adresa nr…. cu privire la  contestatia formulata 
de doamna … cu domiciliul in ….

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse 
prin   Decizia  de impunere pentru plati anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2008 nr. … referitoare la venitul net estimat in 
suma de … lei caruia ii revin plati anticipate cu titlul de impozit 
suma de … lei.

Contestatia  a  fost  depusa in  termenul  prevazut  la  art. 
207  din  O.G.  nr.  92/2003  (R)  privind  Codul  de  procedura 
fiscala.

Directia Generala a Finantelor Publice … prin biroul solutionarea 
contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I.-Doamna  …  face  contestatie  impotriva  Deciziei   de 
impunere pentru plati  anticipate  cu titlu  de impozit   pe  anul  
2008  deoarece considera ca exista diferente majore  intre baza 
de calcul a venitului net  stabilit pentru anul 2008 si cea a anilor 
precedenti.

De asemenea contestatoare mentioneaza faptul ca in alte 
judete sunt stabilite norme de venit mult mai reduse cu toate ca 
au o dezvoltare economica superioara.

Contestatoare mentioneaza ca isi desfasoara activitatea inr-
un spatiu concurential, cu mai multe magazine de profil.

Fata de cele mentionate contestatoarea solicita recalcularea 
bazei  la  norma  de  venit  si  pe  cale  de  consecinta   reducerea 
acesteia. 

II.-Administratia Finantelor Publice … prin referatul cu 
propuneri  de  solutionare  nr.  … mentioneaza   ca   Decizia  de 
impunere pentru plati anticipate pe anul 2008 nr. … a fost emisa 
in conformitate cu Normele anuale de venit pe anul 2008  pentru 
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contribuabilii  care  desfasoara  activitati  independente,  transmis 
de D.G.F.P. …, care prevede la activitatea “comert cu produse 
agricole si alimentare”, conform autorizatiei nr. … detinuta de 
contribuabil, norma de … lei.

III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organului  de 
control,motivele  prezentate  de  contestatoare,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  precum  si  actele  normative 
invocate de organele de control se retin urmatoarele:

Doamna  …  desfasoara  activitate  de  comert  cu  produse 
agroalimentare drept pentru care i s-au stabilit plati anticipate cu titlul de 
impozit  in suma de … lei, suma cu care  nu este de acord.

Urmare  numeroaselor   petitii   adresate  D.G.F.P.  …  s-a 
intocmit  de  catre  Biroul  Metodologie  si  Asistenta  Contribuabili, 
Referatul nr. …  pentru modificarea acestor norme.

In  temeiul  art.  5  al(2)  din  Ordinul  nr.  977/2007  pentru 
aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  si  functionarea 
directiilor generale ale finantelor publice judetene s-a emis Decizia 
nr.  … pentru  modificarea Deciziei  nr.  … pentru  aprobarea Normelor  
anuale  de  venit  pentru   anul  2008  aplicabile  contribuabililor  care 
desfasoara activitati independente individual  si coeficientii de corectie  
ai acestora prin care s-au redus Normele anuale de venit pentru anul 
2008.

In concluzie  Decizia de impunere  pentru plati anticipate pe 
anul 2008 nr. … urmeaza a fi desfiintata  si a se intocmi o noua 
Decizie tinand cont de Decizia nr. … prin care s-au redus Normele 
anuale de venit pentru anul 2008.

  
Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in 

temeiul  art,207, art. 209, art.210 si art.216 al(3) din O.G. nr. 
92/2003(R) privind Codul de procedura fiscala.  
  

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor 
Publice a judetului …;

                                               D E C I D E :
Art.1.-Desfiintarea   in  totalitate  a  Decizia  de 

impunere pentru plati anticipate pe anul 2008 nr. …incheiata de 
Administratia Finantelor Publice …, urmand a se incheia un 
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nou  act  administrativ  fiscal  care  va  avea  in  vedere  strict 
considerentele deciziei de solutionare.

Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 
luni de la comunicare la Tribunalul ….

                   DIRECTOR EXECUTIV , 

                                                                                                  
                                                                                   

M.S./4 exp.
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