
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAAGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAAGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAAGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Direc\ia General` a Finan\elor Publice a Jude\ului Vâlcea

Str. General Magheru nr. 17, 240195 Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea 
Telefon:  0250-73.77.77   Fax:  0250-73.76.20

                                   D E C I Z I A  N R.  ........ din  .....2008

 privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulat ă de DnaE.C.din orasul
Baile Olanesti, înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice Vâlcea sub
num ărul ..... din ....2008 si respectiv .../....2008.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea a fost sesizată de
AdministraŃia FinanŃelor Publice a orasului Baile Olăneşti cu adresa nr. .... din ...... si nr.
..... din .....2008 asupra contestaŃiei formulată de D.na E. C., înregistrată la AdministraŃia
FinanŃelor Publice a orasului Baile Olanesti sub nr....... din .......2008.

ContestaŃia are ca obiect suma de ...... lei , stabilită prin decizia de impunere pentru
plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nr. ...... din data de ......2008, comunicată
petentei la data de .......2008, conform confirmării de primire existentă în copie la dosarul
cauzei.

ContestaŃia a fost formulată de E. D. C. la data de ......2008 şi poartă ştampila
Cabinet de Avocat C. E. D. 

Petenta a respectat termenul legal de 30 de zile prevăzut de art.207 alin.1 din OG
nr.92/2003, republicată la data de 31.07.2007, privind Codul de procedură fiscală .

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-na E. D. C., înregistrată sub nr....... din .......2008 . 

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

I.Din analiza documentelor existente la dosarul cau zei se constata
urmatoarele:

A. Petenta contestă Decizia de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit
pe anul 2008 nr. ...... din data de .........2008, motivând următoarele :

Petenta arată că a desfăşurat activitate în calitate de avocat în cadrul Baroului
Vâlcea până la data de ..........2007.

Începând cu data de ........2007, petenta invocă faptul că a intrat în concediu de
maternitate şi nu a mai realizat venituri din profesie, conform adeverinŃei nr. ... din .......
emisă de Baroul Vâlcea, anexată în xerocopie la dosarul cauzei.
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Petenta susŃine că prin decizia de impunere pentru plăŃi anticipate s-a stabilit
anticipat realizarea unui venit pe anul 2008, conform veniturilor realizate în prima perioadă
a anului 2007, fără ca organul fiscal să Ńină seama că se află în concediu de maternitate
începând cu data de .......2007, dată de la care petenta nu mai realizează venituri
impozabile.

Petenta invocă faptul că indemnizaŃia de maternitate şi/sau creştere copil
reprezintă venit scutit de la plata impozitului pe venit.

Petenta susŃine de asemenea că în decizia atacată se menŃionează faptul că a fost
emisă în temeiul declaraŃiei de venit estimat pentru anul 2008 depusă de aceasta la data
de ......2008.

FaŃă de cele de mai sus, petenta invocă faptul că nu există nici o “decizie” depusă
de aceasta în ceea ce priveşte venitul estimat pentru anul 2008.

Petenta susŃine că în data de ........2008 a transmis prin poştă “decizia” privind
venitul estimat pentru anul 2008, iar prin aceasta se menŃiona faptul că nu va realiza
venituri impozabile din profesie pe anul 2008.

În consecinŃă, petenta susŃine că decizia de impunere pentru plăŃi anticipate
atacată reprezintă o diminuare injustă a veniturilor familiei, pe perioada concediului de
maternitate şi/sau creştere copil nedatorând impozit pe veniturile realizate din prof esii
libere. 

B. Din actul administrativ fiscal contestat rezulta  urmatoarele :

E. D. C. are domiciliul în Loc. Băile Olăneşti, str. ...., CNP ......, jud.Vâlcea. 
În baza declaraŃiei speciale privind veniturile realizate pentru anul 2007 depusă de

d-na Elena Diana Crumpănă la data de .....2008 şi înregistrată sub nr. ...., AdministraŃia
FinanŃelor Publice a Oraşului Băile Olăneşti, a emis decizia de impunere pentru plăŃi
anticipate cu tilu de impozit pe anul 2008 nr. ..... din ......2008, prin care s-au calculat plati
anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2008 in cuantum de ..... lei, corespunzator unui
venit net estimat de ........ lei .

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 RON , reprezentând plăŃi anticipate cu titlu de impozit
pentru anul 2008 stabilită în sarcina d-nei E. D. C. din Loc. Băile Olăneşti, este legal
datorată de aceasta .

 În fapt , d-na E. D. C a depus la AdministraŃia FinanŃelor Publice a Oraşului Băile
Olăneşti DeclaraŃia specială privind veniturile realizate pentru anul 2007 înregistrată sub
nr. ... din ......2008, prin care a declarat că, urmare exercitării profesiei de avocat, a
realizat următoarele :

- venit brut în sumă de ..... lei;
- cheltuieli în sumă de ...... lei;
- venit impozabil în sumă de ...... lei.
Urmare înregistrării declaraŃiei speciale privind veniturile realizate pentru anul 2007,

organul fiscal teritorial a avut în vedere termenul de emitere a deciziilor de plăŃi anticipate
în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul anterior, respectiv data de
28.02.2008, şi, deasemenea, faptul că contribuabila nu a completat pe declaraŃia depusă
data încetării activităŃii şi  nu a depus documente din care să reiesă faptul că în anul 2007
( începând cu data de .....) şi de asemnea, în anul 2008 nu a mai realizat venituri din
profesie.
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Relativ la cele prezentate, în funcŃie de veniturile realizate în anul 2007 şi declarate
de petentă, AdministraŃia FinanŃelor Publice a Oraşului Băile Olăneşti a procedat la
emiterea deciziei de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nr.
......... din data de .......2008.

Astfel, prin Decizia de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit au fost
determinate pentru anul 2008, plăŃi anticipate cu titlu de impozit în sumă de ...... lei pentru
un venit net estimat în sumă de ........ lei realizat la nivelul anului 2007 prin exercitarea
profesiei de avocat de D-na E. D. C,.

Petenta invocă faptul că a desfăşurat activitate în calitate de avocat în cadrul
Baroului Vâlcea până la data de ........2007. Începând cu această dată, conform
adeverinŃei nr. ..... din .......2007 emisă de Baroul Vâlcea, anexată în xerocopie la
contestaŃia formulată, a intrat în concediu de maternitate şi nu a mai realizat venituri din
profesie, indemnizaŃia de maternitate sau creştere copil reprezentând un venit scutit de la
plata impozitului. 

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.[...]

(3) Constituie venituri din profesii libere venitur ile obtinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor fin anciar, consultant fiscal, expert
contabil, contabil autorizat, consultant de plasame nt în valori mobiliare, arhitect sau
a altor profesii reglementate, desfurate în mod ind ependent, în condiiile legii.[...]"

Art.48 alin.1 şi 8 din din acelaşi act normativ precizează :"Reguli generale de
stabilire a venitului net anual din activităŃi independente, determinat pe baza contabilităŃii
în partidă simplă:

(1) Venitul net din activităŃi independente se determină ca diferenŃă între venitul
brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, pe baza datelor din
contabilitatea în partidă simplă, cu excepŃia prevederilor art. 49 şi 50.[...]

8) Contribuabilii care obŃin venituri din activităŃi independente sunt obligaŃi
să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind evidenŃa contabilă .... [..]"

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

[...]
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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
A. În vederea stabilirii plăŃilor anticipate, se au în vedere următoarele baze de

impunere:
1. Venituri din activităŃi independente.
1.1. În cazul contribuabililor care determin ă venitul net în sistem real, pe baza

datelor din contabilitatea în partid ă simpl ă.
[...] 1.1.2. Pe baza venitului net  realizat în anul precedent d in declara Ńia

special ă privind veniturile realizate, depus ă de contribuabilii care au fost impu şi în
sistem real şi anul precedent. [...] "

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 pînă la data de 28
februarie a anului de impunere.

Drept urmare, pentru anul fiscal 2008 organele fiscale de impunere aveau obligaŃia
emiterii deciziei de plati anticipate până la data de 28.02.2008.

Astfel, din situaŃia de fapt mai sus prezentată rezultă că începînd cu data de
15.02.2003 doamna E. D. C este autorizată să realizeze venituri din practicarea profesiei
de avocat.

Pentru anul 2007 contestatoarea a depus la AFP Băile Olăneşti declaraŃia specială
privind veniturile realizate din activităŃi independende nr. ... din .....02.2008, prin care a
declarat că, urmare exercitării profesiei de avocat, a realizat un venit brut în sumă de .....
lei şi cheltuieli totale în sumă de ...... lei, rezultând un venit impozabil pentru anul 2007 în
sumă de ........ lei.

Stabilirea plăŃilor anticipate pe anul 2008 s-a făcut luându-se ca bază de calcul
venitul net realizat în anul precedent înscris în DeclaraŃia specială privind veniturile
realizate pe anul 2007 înregistrată la AFP Băile Olăneşti sub nr. ....., aşa cum prevede art.
82 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată :

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

Prin urmare, potrivit dispozitiilor legale mai sus mentionate, in baza declaratiei
speciale privind veniturile realizate de petenta in anul 2007, organele fiscale au procedat
la impunerea doamnei  E. D. C în sistem real, emitând în acest sens decizia de impunere
pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit nr. ..... din .......2008, prin care s-au calculat plati
anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2008 in cuantum de ..... lei, corespunzator unui
venit net estimat de .... lei .

În ceea ce priveşte susŃinerea petentei potrvit căreia la emiterea deciziei de
impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2008 organele de impunere
au avut în vedere veniturile estimate pentru anul 2008, aceasta nu poate fi reŃinută în
soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, întrucât aşa cum rezultă  din Decizia de plăŃi
anticipate cu titlu de impozit contestată, organele de impunere au avut în vedere veniturile
declarate de petentă în anul 2007 prin declaraŃia specială pentru veniturile realizate în
anul 2007 depusă de aceasta pe propria raspundere la data de 08.02.2008, în
conformitate cu prevederile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
republicată.
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Astfel, prin DeclaraŃia specială privind veniturile realizate în anul 2007 înregistrată
la AFP Băile Olăneşti sub nr. ..... petenta a declarat un venit net realizat în anul 2007 din
exercitarea profesiei de avocat în sumă de ......., care se regăseşte ca baza impozabilă în
Decizia de impunere privind plăŃi anticipate in care s-a Ńinut cont şi de cheltuielile
deductibile în sumă de ...... lei declarate de catre aceasta prin aceiasi declaraŃie specială.

Referitor la sustinerea petentei potrivit careia prin decizia de impunere pentru plăŃi
anticipate organul fiscal a stabilit anticipat realizarea unui venit pe anul 2008, conform
veniturilor realizate în prima perioadă a anului 2007, fără să Ńină seama că se află în
concediu de maternitate începând cu data de ......2007, dată de la care nu mai realizează
venituri impozabile, aceasta nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei din
urmatoarele considerente :

In conformitate cu art. 81 alin. 3 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal şi pct.
166 din HG nr. 84/ 2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003, "contribuabilii care din motive obiective, estimează că vor
realiza venituri care diferă cu cel puŃin 20% fată de anul fiscal anterior depun odat ă cu
declara Ńia special ă şi declara Ńia estimativ ă de venit . Prin  motive obiective  care
conduc  la depunerea  unei  noi  declara Ńii  de venit estimat  în vederea  recalcul ării
plăŃilor  anticipate se înŃelege : întreruperi  temporare  de activitate  în cursul  anului
din cauza unor  motive medicale,  justificate  cu documente,  situa Ńii  de for Ńă major ă,
alte  cauze care generează modificarea  veniturilor".

Relativ la documentele prezentate de petentă cu ocazia formulării contestaŃiei,
respectiv adeverinŃa nr. .... din data de ........2007 eliberată de Baroul Vâlcea, în înŃelesul
prevederilor  art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal indemniza Ńiile pentru
maternitate şi cre şterea copilului nu sunt venituri impozabile.

 În atare situaŃie, organele de soluŃionare a contestaŃiei reŃin faptul că petenta avea
obligatia ca o data cu declaratia speciala pentru veniturile realizate in anul 2007, avea
obligatia depunerii unei declaratii estimative pentru anul 2008, in vederea recalcularii
platilor anticipate pe anul 2008, din considerentul ca incepind cu ......2007 si-a intrerupt
temporar activitatea din motive medicale, anexind in acest sens documente justificative
din care sa rezulte acest fapt.

Cum petenta nu a procedat in acest mod,  organele de solutionare a contestatiei
retin ca AdministraŃia FinanŃelor Publice a Orasului Băile Olăneşti neavind cunostinta de
intreruperea activitatii de catre petenta, a procedat potrivit dispozitiilor legale emitind
decizia de plati anticipate pentru anul 2008, potrivit declaratiei speciale depuse. 

  Asadar, avind in vedere situatia de fapt si de drept mai sus mentionata si in raport
de  sustinerile petentei, se retine ca in lipsa declaratiei estimative de venit pe anul 2008,
organele de solutionare a contestatiei se afla in imposibilitatea de a se pronunta asupra
legalitatii obligaŃiilor bugetare stabilite prin decizia de impunere pentru plăŃi anticipate cu
titlu de impozit nr. ......, emisă la data de .........2008 de AFP Băile Olăneşti.

Drept urmare, in speta se va face aplicarea dispozitiilor art. 216 alin. (3) din OG
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată la data de 31.07.2007, unde se
specifică că :

"Art. 216 (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ
atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea
in vedere strict considerentele deciziei de solutionare. “

 Totodată, potrivit dispoziŃiilor prevăzute la pct.12.6 şi pct.12.7 din InstrucŃiunile
pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, rep.
aprobate de Ordinul Presedintelui ANAF nr.519/2005 : "12.6  În situaŃia în care se
pronunŃă o soluŃie de desfiinŃare totală sau parŃială a actului atacat, în considerentele
deciziei se vor prezenta numai motivele care au con dus la desfiin Ńare.

12.7 Decizia de desfiinŃare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la
data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al
contestaŃiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor."
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Drept urmare,organele de impunere urmeaza sa recalculeze platile anticipate in
contul impozitului pe venit pe anul 2008, functie de relevanta înscrisului depus cu ocazia
formularii contestatiei emis de Baroul Vâlcea, prin care se certifică faptul că începând cu
data de ........2007  Doamna avocat E. D. C a fost în concediu de sarcină şi leuzie,
continuat prin concediu pentru creştere şi îngrijire copil până la doi ani, perioadă în care
nu desfăşoară activitate profesională şi, ca urmare, nu obŃine venituri din profesie, ce
trebuia anexat la declaratia estimativa de venit pe anul 2008 ce trebuia depusa o data cu
declaratia speciala pentru veniturile realizate in anul 2007.

În concluzie , organele de soluŃionare a contestaŃiei urmeaza a se pronunŃa în
consecinŃă în sensul desfinŃării actului administrativ anterior menŃionat şi refacerea
acestuia refacerea acestuia potrivit considerentelor legale retinute anterior.
        Având în vedere considerentele reŃinute mai sus şi în temeiul art.205 alin.(1) art.209
alin.(1) lit.a), art. 213 alin. (4) şi art.216 alin.(3) din OG92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată la data de 31.07.2007, se:

                                              D E C I D E :

Desfiintarea Deciziei de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din profesii libere pe anul 2008  nr. ........ emisă la data de ........2008 de
Administratia Finantelor Publice  a orasului Băile Olăneşti pentru doamna avocat E. D. C
din Loc. Băile Olăneşti, str. ......, judeŃul Vîlcea şi refacerea acesteia potrivit
considerentelor reŃinute în conŃinutul soluŃiei astfel pronunŃate.

Decizia este definitivă pe linie administrativă şi poate fi atacată în termen de 6 luni
de la data comunicării la Tribunalul Vâlcea. 

DIRECTOR EXECUTIV,
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