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             D E C I Z I A  N R.  ..... din .......2009

 privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulat ă de Ş.T. cu domiciliul
în Localitatea Rm. Vâlcea, înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice
Vâlcea sub num ărul ....... din  .....2009 .

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea a fost sesizată de
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea cu adresa nr. .... din
20.05.2009 asupra contestaŃiei formulată de Domnul Ş.T., cu domiciliul în Rm. Vâlcea,
str. R.M,. nr. , bloc  , sc., ap. , înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a
judetului Vâlcea sub nr....... din ..........2009.

ContestaŃia are ca obiect suma de .... lei  reprezentând impozit pe venit activităŃi
independente an 2009, stabilită prin Decizia de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu
de impozit pe anul 2009 întocmită de organele de impunere din cadrul AdministraŃia
FinanŃelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea sub nr......... din data de 22.04.2009.

ContestaŃia a fost introdusă de Domnul T. Ş. cu domiciliul în localitatea Rm.
Vâlcea, str. R.M. nr. ..., bloc ....., scara ..., ap. ...., judeŃul Vâlcea, în nume propriu şi este
semnată de acesta, fiind îndeplinite astfel dispoziŃiile art. 206 lit. c) - e) din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat la 31.07.2007 şi a fost depusă
termenul de 30 de zile prevăzut la art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Astfel, Decizia de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009
nr. ..... din data de 22.04.2009 a fost comunicată contribuabilului la data de 30.04.2009,
conform semnăturii de pe confirmarea de primire  existentă în copie la dosarul cauzei,
iar contestaŃia a fost depusă la  data de 07.05.2009, fiind înregistrată la DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea sub nr. ....., conform ştampilei aplicată
pe aceasta.

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi art.
209, alin.1, lit.a din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulată de d-nul T. Ş., înregistrată sub nr...... din 07.05.2009 . 

Procedura legală fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I.Din analiza documentelor existente la dosarul cau zei se constat ă
urm ătoarele:

A. Petentul contestă Decizia de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de
impozit pe anul 2009 nr. ... din data de 22.04.2009, motivând următoarele :
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Petentul arată că în anul 1989 a dobândit handicapul pe baza căruia în aprilie
2009 a obŃinut "certificatul de încadrare în grad de handicap" nr. ......./ 13.04.2009, cu
gradul de handicap ACCENTUAT.

Petentul arată că a desfăşurat activitate de execuŃie cruci marmură fiind
administratorul unui PF, a lucrat pe normă de venit în ultimii şase ani şi a achitat
impozitul aferent activităŃii desfăşurate.

Petentul susŃine că la stabilirea impozitului nu a fost încadrat corect în
nomenclatorul de activităŃi, fiind încadrat de organele fiscale la activitatea de
"confecŃionat şi comercializat obiecte din materiale de construcŃii", deşi în nomenclator
există şi "tăiere şi fasonare marmură".

Petentul arată că confecŃionează şi comercializează cruci din marmură şi îşi
desfăşoară activitatea într-un chioşc metalic de 16 mp. situat pe str. C.L.T. nr. ....., în
curtea fostei spălătorii chimice a SOCOM PROGRESUL.

Petentul susŃine că în data de 15.04.2009, urmare obŃinerii certificatului de
încadrare în grad de handicap, a depus la AdministraŃia FinanŃelor Publice a
Municipiului Rm. Vâlcea  o cerere prin care a solicitat scutirea de la plata impozitului
aferent activităŃii desfăşurate, anexând acesteia şi xerocopia de pe ceritificatul în cauză.

Petentul invocă în susŃinerea acestei solicitări prevederile Legii nr. 448/ 2006
care a intrat în vigoare la data de 06 ianuarie 2008, lege pe care o anexează în
xerocopie contestaŃiei.

Petentul arată că contestă Decizia de impunere nr. .. din 22.04.2009 cu impozitul
stabilit de ..... lei, întrucât în legea menŃionată mai sus la Cap. II, SecŃiunea a 7-a, art.
26, pct. a) (pag. 9) se menŃionează : "scutire de impozit pe veniturile din salarii şi
indemnizaŃii de natură salarială".

De asemenea, spune petenta, conform acealeaiaşi legi, la cap. III, secŃiunea a
6-a, art. 59, lit. b), se menŃionează : "persoanele cu handicap sunt obligate să depună
diligenŃele pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege".

Prin urmare, petentul solicită scutirea la plata impozitului stabilit prin Decizia de
impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 nr. ... din data de
22.04.2009, în cuantum de ..... lei.

B. Din actul administrativ fiscal contestat rezulta  urmatoarele :

Dl. Ş.T. are domiciliul în Loc. Rm. Vâlcea, str. R.M. nr. .., bloc ..., scara..., ap. ...,
judeŃ Vâlcea, CNP  .......... 

În baza cererii formulată de contribuabil înregistrată sub nr. ... din data de
22.04.2009, organele de impunere au procedat la recalcularea normei de venit prin
aplicarea reducerii prevăzută de lege de 25% conform certificatului de încadrare în grad
de handicap pentru categoria accentuat, cod -2 anexat de contribuabil.

Astfel, prin Decizia de impunere nr. .. din 22.04.2009 emisă de AFP Rm. Vâlcea
şi comunicată petentului sub semnătură la data de 30.04.2009, la venitul net estimat în
sumă de ... lei stabilit conform normei de venit pentru activitatea de
confecŃionare-comercializare obiecte din materiale de construcŃii - s-a acordat
reducerea legală de 25% în sumă de ... lei (.... x 25% = ... lei), norma de venit pentru
anul 2009 fiind recalculată la suma de .... lei.

Pentru norma de venit recalculată de organele fiscale în sumă de ... au fost
stabilite la plată în sarcina contribuabilului pentru anul 2009 plăŃi anticipate cu titlu de
impozit în cuantum de .... lei , determinat pe trimestre astfel : 15.03.2009 - ... lei,
15.06.2009 - .... lei, 15.09.2009 - .... lei şi 15.12.2009 - ...... lei.
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II. Luând în considerare constatarile organului fis cal de impunere,
motiva Ńiile invocate de petent ă, documentele existente la dosarul cauzei, precum
şi actele normative în vigoare pe perioada supus ă impunerii se re Ńin urm ătoarele:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea este investită să se
pronunŃe dacă suma de... lei , reprezentând plăŃi anticipate cu titlu de impozit pentru
anul 2009 stabilită în sarcina domnului T. Ş. din Loc. Râmnicu-Vâlcea, este legal
datorată de aceasta .

 În fapt , în baza autorizaŃiei nr. ... din 20.10.2003 emisă de Primăria Rm. Vâlcea
şi a certificatului de înregistrare nr. .... emis de ORC Vâlcea, contribuabilul desfăşoară
activitatea de "Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei" cod 2670, fiind încadrat în
nomenclatorul normelor de venit la "ConfecŃionare - comercializare obiecte din materiale
de construcŃii" la o normă anuală de .... lei.

La data de 05.03.2009, în temeiul art. 82 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul
fiscal, organele de impunere din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a Municipiului
Rm. Vâlcea comunică din oficiu Decizia de impunere nr. ..  din 18.02.2009 prin care se
stabileşte în sarcina Dlui Ş.T. o obligaŃie de plată în sumă de ... lei reprezentând plăŃi
anticipate an 2009 aferentă normei de venit anuală de ... lei.

În data de 22.04.2009 prin cererea înregistrată sub nr. ..., contribuabilul solicită
reducerea normei de venit conform certificatului de încadrare în grad de handicap
pentru categoria "accentuat" - cod -2, anexând în copii documente justificative.

Având în vedere elementele noi apărute, organele de impunere din cadrul AFP
Rm. Vâlcea au procedat la recalcularea normei de venit pentru Dl. Ş.T. din Rm. Vâlcea
prin aplicarea procentului de reducere de 25% (.... x 25%= ...) reprezentând coeficient
de corecŃie a normelor de venit stabilit potrivit HG nr. 44/ 2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal.

În acest sens, la data de 05.03.2009 a fost comunicată contribuabilului Decizia
de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit an 2009 nr. .. 22.04.2009 prin care
norma de venit a fost redusă la .. lei (... - ..), şi aferentă acesteia, au fost determinate
pentru anul 2009 plăŃi anticipate cu titlu de impozit în sumă de ... lei , structurate pe
trimestre astfel : 15.03.2009 - ... lei, 15.06.2009 - ... lei, 15.09.2009 - .. lei, 15.12.2009 -
.. lei.

Prin contestaŃia în cauză petentul solicită scutirea la plată a impozitului stabilit în
sarcina sa prin Decizia de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul
2009 nr. ... din data de 22.04.2009 în sumă de ... lei, şi invocă în susŃinere ca fiind
aplicabile prevederile Legii nr. 448/ 2006, care a intrat în vigoare la data de 06 ianuarie
2008 .

În drept , sunt aplicabile prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, astfel :

Potrivit art.46 din Legea 571/2003, veniturile din activităŃi independente sunt
definite, astfel : 

     "(1) Veniturile din activităŃi independente cuprind veniturile comerciale ,
veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate
în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităŃi adiacente.[...]

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerŃ ale
contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi
din practicarea unei meserii.

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil,
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contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor
profesii reglementate, desfurate în mod independent, în condiiile legii.[...]"

Potrivit prevederilor legale sus-menŃionate veniturile comerciale sunt definite ca
fiind veniturile din fapte de comerŃ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi
din practicarea unei meserii, altele decât cele obŃinute din profesii libere.

Referitor la Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza
normelor de venit , art. 49 din Legea nr. 571/20003 precizează următoarele :

"(1)  Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform
alin. (2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se
determina pe baza normelor de venit.

(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul
activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza
regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme de venit.

(3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si
publica anual normele de venit înainte de data de 1 ianuarie a anului în care urmeaza a
se aplica normele respective."

FaŃă de prevederile legale invocate, se reŃine că venitul net dintr-o activitate
independenta care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se
determina pe baza normelor de venit.

Deasemenea, se reŃine că nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se
stabileste pe baza de norme de venit şi, totodată, regulile care se utilizeaza pentru
stabilirea acestor norme de venit sunt stabilite prin norme elaborate de Ministerul
Finantelor Publice.

În atare situaŃie, potrivit HG 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, la pct. 42 sunt precizate următoarele:

"42. În sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice autorizate care
realizeaz ă venituri din activit ăŃi independente şi desf ăşoară activit ăŃi cuprinse în
nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului fi nan Ńelor publice, individual, f ără
angaja Ńi, venitul net se poate determina pe baz ă de norme anuale de venit . La
stabilirea normelor anuale de venit de către direcŃiile generale ale finanŃelor publice
teritoriale vor fi consultate consiliile judeŃene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
după caz. De asemenea, se vor avea în vedere şi caracterul sezonier al unor activităŃi,
precum şi durata concediului legal de odihnă.

Astfel, în temeiul art. 49 din codul fiscal a fost emis Ordinul Nr. 1847 din 22
decembrie 2003 privind stabilirea Nomenclatorului activităŃilor independente pentru care
venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii
care îşi desfăŃoară activitatea individual, care precizează la art. 2 că DirecŃiile generale
ale finanŃelor publice judeŃene, (...), vor stabili normele anuale de venit.

În consecinŃă, prin Decizia nr. 239 din decembrie 2008, DirecŃia Generală a
FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a aprobat normele de venit pe anul fiscal 2009
pentru contribuabilii care realizează venituri din activităŃile independente înscrise în
nomenclatorul aprobat prin OMF nr. 1847/ 2003 şi îşi desfăşoară activitatea individual,
astfel cum sunt nominalizate prin anexă, parte integrantă a deciziei în cauză.

Având în vedere prevederile legale invocate şi situaŃia de fapt prezentată, rezultă
că începînd cu data de 20.10.2003 domnul Traian ŞERBAN este autorizat să realizeze
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venituri din activitatea de "Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei", COD 2670, conform
certificatului de înregistrare nr. 0103386 emis de ORC Vâlcea.

În atare situaŃie, pentru determinarea venitului net, Domnul Ş.T. a fost încadrat în
nomenclatorul normelor anuale de venit la poziŃia 21, respectiv "ConfecŃionare şi/sau
comercializare obiecte din beton, marmură, piatră, ipsos, argilă şi din alte materiale de
construcŃii" la o normă anuală de 41.300 lei.

Referitor la Stabilirea plăŃilor anticipate de impozit, art. 82 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal stipulează următoarele:

"(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităŃi independente, (....) sunt
obliga Ńi să efectueze în cursul anului pl ăŃi anticipate cu titlu de impozit ,
exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăŃile anticipate se stabilesc prin reŃinere la
sursă.

(2) PlăŃile anticipate se stabilesc  de organul fiscal competent pe fiecare
surs ă de venit , luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net
realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunic ă
contribuabililor, potrivit legii. [...]."

(3) PlăŃile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru  [...]"

(4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăŃi anticipate vor fi
stabilite prin ordin al ministrului finanŃelor publice."

FaŃă de prevederile legale invocate, se reŃine faptul că contribuabilii care
realizează venituri din activităŃi independente sunt obligaŃi să efectueze în cursul anului
plăŃi anticipate cu titlu de impozit care se stabilesc de organul fiscal competent pe
fiecare sursă de venit, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor,
potrivit legii.

În temeiul art. 82 alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal a fost emis
OMF nr.237/13.02.2006, pentru aprobarea procedurii privind stabilirea plăŃilor anticipate
cu titlu de impozit, care stipulează :

“  I . Competen Ńa de stabilire a pl ăŃilor anticipate cu titlu de impozit

PlăŃile anticipate se stabilesc:

a) pentru contribuabilii cu domiciliul în Romănia, de organul fiscal în a cărui rază
teriotorială se află domiciliul fiscal al acestora;[...]

II. Emiterea deciziilor de impunere de pl ăŃi anticipate cu titlu de impozit

1. Contribuabilii  care realizează venituri  din activităŃi independente , din cedarea
folosinŃei bunurilor, precum şi venituri din activităŃi agricole, cu excepŃia veniturilor din
arendare, sunt obligaŃi să efectueze în cursul anului plăŃi anticipate cu titlu de impozit.
PlăŃile anticipate se stabilesc de  organul fiscal comp etent , pe fiecare sursă şi
categorie de venit, luîndu-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net
realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii de impunere pentru
plăŃi anticipate cu titlu de impozit. [...]

4. Termenul de emitere a deciziilor de pl ăŃi anticipate:

a) în cazul contribuabililor care au desf ăşurat activitate în anul anterior,
deciziile de pl ăŃi anticipate se emit pîn ă la data de 28 februarie a anului de
impunere; [...]

III. Stabilirea bazelor de impunere
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A. În vederea stabilirii plăŃilor anticipate, se au în vedere următoarele baze de
impunere:

1. Venituri din activităŃi independente.

1.2. În cazul contribuabililor care determin ă venitul net pe baz ă de norme de
venit.

- pe baza normelor de venit  aprobate pentru anul de impunere, corespunzător
activităŃii desfăşurate şi a coeficien Ńilor de corec Ńie ai acestora , stabiliŃi în funcŃie de
condiŃiile specifice de desfăşurare a activităŃii, aprobaŃi pentru anul de impunere. ;[...]

Din prevederile legale sus men Ńionate  se reŃine că, potrivit pct.II / 4 din OMF
nr.237/13.02.2006, pentru aprobarea procedurii privind stabilirea plăŃilor anticipate cu
titlu de impozit, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul anterior,
termenul de emitere a deciziilor de plăŃi anticipate cu titlu de impozit este până la data
de 28 februarie a anului de impunere.

Drept urmare, pentru anul fiscal 2009 organele fiscale de impunere aveau
obligaŃia emiterii deciziei de plati anticipate până la data de 28.02.2009.

Potrivit dispozitiilor legale mai sus mentionate, organele fiscale au procedat la
impunerea domnului Ş.T. în baza  pe baza normelor de venit pe anul fiscal 2009
aprobate de DirecŃia FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea prin Decizia nr. 239 privitor la
aprobarea normelor de venit.

Astfel, la data de 05.03.2009 a fost comunicată contribuabilului Decizia de
impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit nr. ... din .....2008, prin care s-au
calculat în sarcina sa plati anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2009 in cuantum de
... lei pe baza normei de venit în sumă de .... lei, corespunzătoare poziŃiei din
nomenclatorul activităŃilor independente, respectiv  021.

 La data de 22.04.2009 , prin cererea înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor
Publice a municipiului Rm. Vâlcea sub numărul ...., Dl. Ş.T. a solicitat reducerea normei
de venit aferentă activităŃii desfăşurate conform certificatului de încadrare în grad de
handicap, cod handicap 2, categoria accentuat, depunând în acest sens documente
justificative.

În atare situaŃie, în drept , pct. 43 din HG 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, referitor la  La stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de
venit, precizează: "se vor avea în vedere urmatoarele criterii: (...) starea de handicap
sau de invaliditate a contribuabilului ; (..)".

În baza prevederilor legale invocate, DirecŃia FinanŃelor Publice a judeŃului
Vâlcea prin Decizia nr. 239 a aprobat reducerea normelor de venit "cu 25% pentru
persoanele cu handicap asimilat gradului II de inva liditate".

În atare situaŃie, organele de impunere din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor
Publice a Municipiului Rm. Vâlcea au procedat la recalcularea normei de venit aferente
anului 2009 pentru contribuabilului în cauză.

În acest sens, a fost emisă o nouă Decizie de impunere pentru plăŃi anticipate cu
numărul ... din  data de 22.04.2009, aceasta fiind comunicată contribuabilului la data de
05.03.2009.

Prin decizia de impunere în cauză norma de venit pentru anul 2009 a fost redusă
de la .. lei la .. lei, prin aplicarea coeficienŃilor de corecŃie în procent de 25%, astfel cum
sunt prevăzuŃi în anexa la nomenclatorul de activităŃi, după cum urmează :
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..... x 25% = .... lei

.... - ....... = ... lei 

Pentru norma de venit recalculată de organele de impunere în sumă de ... lei a
fost stabilită în sarcina Domnului Ş.T. o obligaŃie de plată în sumă de ... lei reprezentând
plăŃi anticipate cu titlu de impozit, structurată pe trimestre astfel : 15.03.2009 - ... lei,
15.06.2009- ... lei, 15.09.2009 - ... lei, 15.12.2009 - ... lei.

Drept urmare, faŃă de prevederile legale menŃionate, şi având în vedere că la
data de 22.04.2009 contribuabilul a solicitat reducerea normei de venit conform
certificatului de încadrare în grad de handicap pentru categoria accentuat, cod 2, rezultă
că organul de impunere în mod legal a procedat la diminuarea normei de venit pe anul
2009 prin aplicarea coeficienŃilor de corecŃie în procent de 25%, stabilind astfel în
sarcina contestatorului o obliga Ńie de plat ă în sum ă de ... lei reprezentând pl ăŃi
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009.

Referitor la susŃinerea petentului potrivit căreia este scutit de impozit , invocând
în speŃă ca fiind aplicabile prevederile art. 26 din Legea nr. 448/ 2006 privind protecŃia şi
promovarea persoanelor cu handicap, aceasta nu poate fi reŃinută în soluŃionarea
favorabilă a contestaŃiei întrucât  facilitatea prevăzută la pct. a) al articolului invocat, se
referă în mod strict la impozitul pe veniturile din salarii şi indemnizaŃii de natură
salarială.

Ori în speŃă, se reŃine că este vorba de impunerea veniturilor comerciale
obŃinute de petent din activitatea desfăşurată în mod individual, întocmai cum sunt
definite de legea fiscală, altele decât cele de natură salarială.

Prin urmare prevederile legii speciale invocate de petent nu sunt aplicabile
categoriei de venituri comerciale , asa cum apar definite de legea fiscala, respectiv "
confecŃionarea - comercializarea obiectelor din  materiale de construcŃii" ci exclusiv
veniturilor din salarii şi indemnizaŃii de natură salarială.

Referitor la susŃinerea petentului potrivit căreia la stabilirea impozitului nu a fost
încadrat corect în nomenclatorul de activităŃi, fiind încadrat de organele fiscale la
activitatea de "confecŃionat şi comercializat obiecte din materiale de construcŃii", deşi în
nomenclator există şi "tăiere şi fasonare marmură", nici aceasta nu se poate reŃine în
soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, din următoarele considerente :

- conform autorizaŃiei nr. ... din 20.10.2003 emisă de Primăria Rm. Vâlcea şi a
certificatului de înregistrare nr. ... emis de ORC Vâlcea, contribuabilul este autorizat
pentru activitatea de "Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei" cod 2670, iar subgrupa de
activitate este "ConfecŃionare şi/sau comercializare obiecte din beton, marmur ă, piatră,
ipsos, argilă şi din alte materiale de construcŃii"- poziŃia 21 din nomenclator;

- conform declaraŃiilor petentului se reŃine că desfăşoară activitate de
confecŃionare şi comercializare cruci marmură, fiind administratorul unui PF;

- prin urmare, încadrarea făcută de organele fiscale la poziŃia 21 din
nomenclatorul activităŃilor independente pentru determinarea venitului net pe baza
normelor anuale de venit este  legală şi corectă;

- de altfel, poziŃia corectă din nomenclator este " Tăiere şi şlefuire piatră"- 152-, şi
nu aşa cum este invocată de petent ca fiind "tăiere şi fasonare marmură" şi, mai mult,
nici una din acestea nu implică activitatea de confecŃionare sau comercializare.

În concluzie, faŃă de considerentele de mai sus, şi potrivit reglementărilor
legale invocate rezultă că în mod legal organele fiscale au stabilit prin Decizia de
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impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 nr. ... din 22.04.2007,
obligaŃia fiscală în sumă de .... lei  reprezentând plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe
anul 2009,  motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiată contestaŃia formulata de
Dl. Şerban Traian.

Având în vedere considerentele reŃinute în cuprinsul prezentei decizii şi în
temeiul art.205 alin 1 ,art. 209 alin (1) lit. a, art. 213 alin (1) , art. 216 alin.1 din
OG92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicat la 31.07.2007, se :

                   D E C I D E :

 Respingerea in totalitate a contestaŃiei formulată de Domnul T. Ş. cu domiciliul în
localitatea Ramnicu-Valcea , str. R.M. nr. ..., bloc ..., scara , ap. ca neîntemeiat ă pentru
suma de ... lei  reprezentând pl ăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009.

  DIRECTOR  COORDONATOR,
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