
                                 D   E   C   I   Z   I   E    nr. 67/11.03.2009                        

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

        I. Prin contestatia formulata dl.  contesta  Deciziile de impunere
pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind veniturile din activitati
independente pe anul 2007 si 2008 nr. si nr.  prin care s-a stabilit un impozit de
plata anticipat in suma de 1.584 lei si respectiv in suma de  lei.

              In sustinerea contestatiei petentul aduce urmatoarele argumente:

    - s-a inregistrata la AFPM ca platitor de impozit pe venitul obtinut din
activitatea de solist instrumentist in baza declaratiei privind veniturile estimate
din activitati independente nr.  cu data de incepere a activitatii 22.06.2006, pe
baza normei de venit.

    - pentru anul 2007 si 2008 sustine ca nu a mai desfasurat activitate si
nu a realizat venituri deoarece a fost plecat in strainatate motiv pentru care nu a
mai depus la organul fiscal nici o solicitare de impunere.

     - la data de 22.12.2008 a depus la organul fiscal cerea de intrerupere a
activitatii inregistrata la AFPM  sub nr. 

Pentru aceste considerente si avind in vedere faptul ca nu a desfasurat
activitate in anii 2007 si 2008, solicita anularea deciziilor de impunere pentru
plati anticipate pe aceasta perioada.  

II.  Deciziile de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
privind veniturile din activitati independente pe anul 2007 si 2008 nr.  si nr. au
fost emise  pe baza normelor de venit pentru activitatea de “servicii executate
de muzicanti” asa cum prevede art. 82 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal.

Deciziile de impunere pentru plati anticipate au fost emise de organul
fiscal pe baza solicitarii petentului inregistrata la AFPM sub nr. .

Prin cererea inregistrata la organul fiscal sub nr.  petentul solicita sistarea
activitatii incepind cu data de 01.09.2008; activitatea a fost sistata prin decizia
de impunere pentru plati anticipate pe anul 2008 nr. nform solicitarii din cerere.

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

- dl.  a fost inregistrat ca persoana fizica autorizata la AFPM  in baza
declaratiei privind veniturile estimate din activitati independente cu nr.
6136/22.02.2006, cu data inceperii activitatii 22.02.2006, solicitind sa fie



impus pe baza normelor de venit pentru activitatea de “servicii executate de
muzicanti”.

- deciziile de impunere pentru plati anticipate pe anii 2006, 2007 si 2008
au fost emise avindu-se in vedere prevederile art. 82 alin. 2 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal:

“Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare
sursa de venit, luindu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net
realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se
comunica contribuabililor, potrivit legii.”
coroborat cu prevederile pct. 42 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003:
          “42. In sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care
realizeaza venituri din activitati independente si desfasoara activitati cuprinse
an nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice,
individual, fara angajati, venitul net se determina pe baza de norme anuale de
venit. “

Afirmatia petentului ca nu a desfasurat activitate pe anii 2007 si 2008 nu
are suport legal deoarece prin cererea inregistrata la AFPM  sub nr.
27891/22.12.2008 solicita sistarea activitatii incepind cu data de 01.09.2008. 

Activitatea este sistata prin Decizia de impunere pentru plati anticipate
pe anul 2008 cu nr.  conform solicitarii din cerere, respectiv 01.09.2008, norma
de venit luata in calcul la stabilirea impozitului este redusa la perioada
01.01.2008-01.09.2008 asa cum prevede art. 49 alin.4 din Legea nr. 571/2003:

“In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta
pe perioade mai mici decit anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei
activitati se corecteaza astfel incit sa reflecte perioada de an calendaristic in
care a fost desfasurata activitatea respectiva.”

Avind in vedere cele relatate rezulta ca organul fiscal din cadrul AFPM
prin Deciziile de impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati
independente pe anul 2007 si 2008 cu nr.  si nr.  in mod legal a stabilit obligatia
fiscala in suma de lei reprezentind plati anticipate cu titlu de impozit , motiv
pentru care se impune respingerea contestatiei  ca neintemeiata .

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 49
din Legea nr. 571/2003 coroborat cu 205, art. 206 si art. 216 din OG nr.
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 :



 -  respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de dl.  impotriva
masurilor dispuse prin  Deciziile de impunere pentru plati anticipate privind
venitul din activitati independente pe anul 2007 si 2008 cu nr.  si nr. prin care
s-a stabilit ca si obligatie de plata suma delei reprezentind plati anticipate cu
titlu de impozit.

- prezenta decizie se comunica la : - Prezenta decizie este definitiva in
sistemul cailor administrative de atac si poate fi atacata potrivit prevederilor
legale la Tribunalul .


