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DECIZIA nr. 111 / 24.08.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

IONESCU IOANA
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice
Constan�a prin adresa nr……………… din …….07.2005, înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr………………/…….07.2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de IONESCU IOANA, CNP …………………, domiciliat�
în Constan�a, str……………… nr……, bl……, sc……, ap…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� venitul impozabil în
cuantum de ………… lei �i impozitul pe venit aferent în cuantum de
………… lei stabilite prin Decizia de impunere pentru pl��i
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activit��i
independente pe anul 2005, nr…………………/…….06.2005.

Contesta�ia a fost introdus� de contribuabil, fiind
îndeplinite prevederile art.175(1), lit.e) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a fost depus� în
termenul prev�zut la art.176(1) din acela�i act normativ.

Astfel, actul atacat a fost comunicat prin po�t� cu
confirmare de primire în data de 15.06.2005, iar contesta�ia a
fost înaintat� prin po�t� având aplicat� pe plic �tampila din data
de 14.07.2005, fiind înregistrat� la organul fiscal sub
nr……………/…….07.2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.175 �i 178(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I. Prin cererea înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub
nr……………/…….07.2005, contribuabila IONESCU IOANA formuleaz�
contesta�ie împotriva venitului brut din închirieri camere în scop
turistic �i a impozitului aferent stabilite prin Decizia de
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impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind
venitul din activit��i independente pe anul 2005, invocând faptul
c� venitul brut estimat de organul fiscal este supraevaluat �i nu
poate fi realizat în  sezonul estival 2005 datorit� condi�iilor
atmosferice nefavorabile.

Pentru acest motiv, petenta solicit� realizarea unei estim�ri
reale a venitului brut din închirieri.

II.  Prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu
titlu de impozit privind venitul din activit��i independente pe
anul 2005, nr………………… din data de …….06.2005, emis� de A.F.P.
Constan�a, a fost stabilit un impozit pe venit de plat� anticipat
la data de 15.09.2005, în sum� de ……… lei.

Impozitul de plat� anticipat a fost calculat la venitul brut
înscris în Declara�ia privind veniturile estimate din activit��i
independente, întocmit� de c�tre contribuabil� �i înregistrat� la
organul fiscal sub nr……………… din …….05.2005, respectiv la suma de
………… lei, venit ce a fost diminuat cu 50%, rezultând astfel un
venit impozabil în cuantum de …………… lei, la care a fost aplicat�
cota de impozit de 16%.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei �i �inând cont de
dispozi�iile legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� venitul brut estimat în
sum� de …………… lei �i impozitul anticipat în sum� de ………… lei,
stabilite prin Decizia de impunere pentru anul 2005 nr……………… din
…….06.2005, au fost corect determinate.

În fapt, prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu
titlu de impozit pe anul 2005 nr……………… din …….06.2005, emis� în
baza Declara�iei privind veniturile estimate din activit��i
independente pe anul 2005 întocmit� de c�tre contribuabila IONESCU
IOANA, înregistrat� la organul fiscal sub nr……………/…….05.2005,
organele fiscale din cadrul A.F.P. Constan�a, au stabilit un
impozit de plat� anticipat în sum� de ………… lei, calculat la un
venit brut estimat în cuantum de …………… lei.

Conform Declara�iei privind veniturile estimate, venitul brut
în cuantum de ………… lei a rezultat din diminuarea cu 50% a
venitului în sum� de …………… lei, estimat a fi realizat în perioada
01.07 - 25.08.2005 din închirierea în scop turistic a unei
suprafe�e de …………… mp în satul 2 Mai, loc.Limanu, jud.Constan�a.

Petenta contest� cuantumul venitului brut estimat motivând c�
acesta a fost supraevaluat de c�tre organul fiscal iar datorit�
condi�iilor atmosferice nefavorabile nu poate fi realizat, dovad�
c� pân� la data de 15 iulie nu s-a cazat nici un turist.

În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.49 �i 51
Titlul III “Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind
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Codul fiscal, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, potrivit
c�rora:

   “Art. 49
    (1) Venitul net dintr-o activitate independent�, care este
desemnat� conform alin. (2) �i care este desf��urat� de c�tre
contribuabil, individual, f�r� salaria�i, se determin� pe baza
normelor de venit.
    (2) Ministerul Finan�elor Publice elaboreaz� normele care
con�in nomenclatorul activit��ilor pentru care venitul net se
stabile�te pe baz� de norme de venit �i precizeaz� regulile care
se utilizeaz� pentru stabilirea acestor norme de venit.
    (3) Direc�iile generale ale finan�elor publice teritoriale au
obliga�ia de a stabili �i publica anual normele de venit înainte
de data de 1 ianuarie a anului în care urmeaz� a se aplica normele
respective.
    (4) În cazul în care un contribuabil desf��oar� o activitate
independent� pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma
de venit aferent� acelei activit��i se corecteaz� astfel încât s�
reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desf��urat�
activitatea respectiv�.
    (8) Contribuabilii care desf��oar� activit��i pentru care
venitul net se determin� pe baz� de norme de venit nu au obliga�ia
s� organizeze �i s� conduc� contabilitate în partid� simpl� pentru
activitatea respectiv�”.

Prin Ordinul ministrului finan�elor publice nr.1847/2003 a
fost aprobat nomenclatorul activit��ilor independente pentru care
venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit,
pentru contribuabilii care î�i desf��oar� activitatea individual
potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
unde, la lit.I, poz.56  este prev�zut� activitatea de „închirieri
de camere în scop turistic”.

Prin Decizia nr.27/31.01.2005 emis� de D.G.F.P. Constan�a în
temeiul prevederilor art.49 alin.(3) din Codul fiscal a fost
aprobat� norma de venit pentru anul fiscal 2005 pentru activitatea
de închiriere camere în scop turistic, aceasta fiind stabilit� la
nivelul a 360 lei/mp/an, în func�ie de suprafa�a închiriat�,
beneficiind de reducere cu 50% contribuabilii care au vârsta de
peste 65 ani femeile �i peste 70 ani b�rba�ii.

   De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 51 din Codul
fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003 cu complet�rile �i
modific�rile ulterioare:
   “(1) Contribuabilii care ob�in venituri din activit��i
independente, impu�i pe baz� de norme de venit, precum �i cei care
ob�in venituri din drepturi de proprietate intelectual� au dreptul
s� opteze pentru determinarea venitului net în sistem real,
potrivit art. 48.
    (2) Op�iunea de a determina venitul net pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl� este obligatorie pentru
contribuabil pe o perioad� de 2 ani fiscali consecutivi �i se
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consider� reînnoit� pentru o nou� perioad� dac� nu se depune o
cerere de renun�are de c�tre contribuabil.
    (3) Cererea de op�iune pentru stabilirea venitului net în
sistem real se depune la organul fiscal competent pân� la data de
31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desf��urat
activitate �i în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de
la începerea activit��ii, în cazul contribuabililor care încep
activitatea în cursul anului fiscal.

    Potrivit normelor metodologice date în aplicarea acestui
articol, aprobate prin H.G. nr.84/2005:

   “ 58. Op�iunea de a determina venitul net în sistem real se
face astfel:[…]

b) în cazul contribuabililor prev�zu�i la art. 49 alin. (1)
din Codul fiscal, care încep activitatea în cursul anului fiscal,
prin depunerea în termen de 15 zile de la începerea activit��ii a
declara�iei privind venitul estimat, înso�it� de cererea de
op�iune pentru sistemul real de impunere.
    59. Contribuabilii impu�i în sistem real au dreptul de a
renun�a la op�iune pe baza unei cereri depuse pân� la data de 31
ianuarie a anului fiscal.
    60. Cererea depus�, cuprinzând op�iunea pentru sistemul real,
precum �i cererea de renun�are la op�iune se consider� aprobate de
drept prin depunere �i înregistrare la organul fiscal”.

În spe��, se re�ine c� petenta a depus la organul fiscal  sub
nr………………/…….05.2005, declara�ia pentru veniturile estimate a se
realiza în anul 2005 din activit��i independente, f�r� a depune
îns� �i cererea de op�iune pentru stabilirea venitului net din
închirieri camere în sistem real.

În aceste condi�ii, venitul net din acest� activitate a fost
determinat de organul fiscal în conformitate cu dispozi�iile
art.49 din Codul fiscal, la nivelul normei anuale de venit de 360
lei/mp/an stabilit� de D.G.F.P. Constan�a prin Decizia nr.
27/31.01.2005, corectat� în func�ie de perioada de desf��urare a
activit��ii de 56 zile (01.07 - 25.08.2005) �i suprafa�a declarat�
de contribuabil� (……………… mp), rezultând un venit brut estimat de
…………… lei. Acest venit a fost redus cu 50 %, având în vedere c�
petenta are vârsta de 68 ani, rezultând în final un venit
impozabil din activitatea de închiriere camere în scop turistic de
…………… lei.

Prin Decizia de impunere pentru pl��i anticipate nr…………………
din …….06.2005, aferent acestui venit s-a calculat un impozit de
achitat anticipat, pân� la data de 15.09.2005, de ………… lei, prin
aplicarea cotei unice de impozit de 16%.

Fa�� de cele expuse, se re�ine c� m�sura privind stabilirea
venitului brut impozabil la nivelul de ………… lei este întemeiat�
legal deoarece activitatea de închiriere camere în scop turistic
declarat� de contribuabil� este inclus� în nomenclatorul
activit��ilor pentru care impunerea se efectueaz� pe baza normelor
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de venit iar contribuabila nu �i-a exercitat dreptul de op�iune
pentru determinarea venitului net în sistem real.

 Pe cale de consecin��, contesta�ia formulat� de petent�
împotriva venitului brut �i a impozitului aferent stabilite prin
Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit
pentru anul 2005 se va respinge ca neîntemeiat� legal.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 179  �i 185
alin.(1) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.
nr.92/2003, republicat�,  se

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de
IONESCU IOANA împotriva Deciziei de impunere pentru pl��i
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activit��i
independente pe anul 2005, nr……………… din data de …….06.2005, emis�
de A.F.P. Constan�a, pentru venitul impozabil în sum� de ………… lei
�i impozitul pe venit aferent în sum� de ………… lei.

În conformitate cu dispozi�iile art.179 alin.2 din Ordonan�a
Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este definitiv� în
sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� la
Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data primirii
prezentei, în temeiul art.187 alin.2 din acela�i act normativ,
coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004 .

DIRECTOR EXECUTIV,
                     VASILICA MIHAI


