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D E C I Z I E nr.  905/302/30.06.2015 
privind contesta ia formulat de d-nul Xxx înregistrat la 

 
D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. xxx/13.05.2015    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa nr. 
xxx/08.05.2015, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. xxx/13.05.2015 asupra contesta iei formulate de

  

DL. XXX XXX PFA 
CNP: xxx 

Cu domiciliul în xxx, jud. Arad, 

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr. 
xxx/24.04.2015 i la Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara 
sub nr. xxx/13.05.2015.  

Petentul Xxx, în calitate de titular al Xxx PFA, formuleaz contesta ie 
împotriva Deciziei de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de 
plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale pe anul 2015 nr. xxx/26.03.2015 
emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad.

  

Referitor la condi ia de procedur privind obiectul contesta iei, respectiv 
suma contestat , se re in urm toarele: 

  

Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedura reglementate de art. 206 
din Codul de procedur fiscal , referitor la obiectul contesta iei, respectiv suma 
contestat , organul de solu ionare a contesta iei a constatat c , în cuprinsul 
contesta iei petentul nu a precizat cuantumul sumei totale contestate, 
individualizat pe categorii de impozite i taxe. 

Cu adresa nr. xxx/22.05.2015, comunicat petentului la data de 28.05.2015, 
conform confirm rii de primire existente, în original, la dosarul cauzei, Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara, în temeiul prevederilor art. 7 i 
art. 206 din Codul de procedura fiscala, republicat, coroborat cu  pct. 175.1 din 
H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal si pct. 2.1 din Ordinul

 

nr. 
2906/25.09.2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal , a solicitat petentului ca în 
termen de 5 zile de la data primirii adresei s completeze dosarul cauzei cu 
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precizarea cuantumului sumei totale contestate, individualizat pe categorii de 
impozite i  taxe, în considerarea actelor normative mai sus citate.  

Cu adresa înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi 
sub nr. xxx/11.06.2015 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. xxx/15.06.2015 petentul a formulat r spunsul s u, constatându-se 
astfel îndeplinit condi ia de procedur reglementat de art. 206 alin. (1) din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Astfel, D.G.R.F.P. Timi oara se va investi cu solu ionarea contesta iei în 
leg tur cu suma total de xxx lei, reprezentând:  

- xxx lei impozit aferent anului 2014; 
-    xxx lei CASS aferent anului 2014; 
-     xxx lei impozit aferent venitului din activit i independente, recalculat de 

c tre organele fiscale pentru perioada 01.01.2015  07.01.2015. 
-  xxx lei contribu ia de asigur ri sociale aferent , recalculat de c tre organele 

fiscale pentru perioada 01.01.2015  07.01.2015.  

Referitor la suma de 3.200 lei înscris de petent în contesta ia formulat , 
sum ce reprezint impozit în sum de xxx lei i CASS în sum de xxx lei înscris în 
Decizia de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de 
plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale pe anul 2015 nr. yyy din 
26.03.2015 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, 
contestat , la rubrica Decizie anterioar , s-au re inut urm toarele: 

  

Prin Decizia de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de 
plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale pe anul 2015 nr. yyy din 
26.03.2015 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, organele 
fiscale au stabilit în sarcina petentului pl i anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate în cuantum de 62 lei, constând in 
impozit i CASS, la rubrica Decizie curent .

  

În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c , 
aceste sume de xxx lei reprezentând impozit i xxx lei reprezentând CASS înscrise 
în decizia contestat la rubrica Decizie anterioar , au fost stabilite în sarcina 
petentului ca pl i anticipate cu titlu de impozit pe venit, respectiv CASS, conform 
Deciziei de impunere nr. zzz din 18.02.2013, comunicat petentului la data de 
23.03.2015, în condi iile legii.

 

Decizia de impunere nr. zzz din 18.02.2013 reprezint actul administrativ 
fiscal susceptibil a fi atacat de c tre petent în condi iile legii în leg tur cu suma de 
xxx lei reprezentând impozit i xxx lei reprezentând CASS de natura pl ilor 
anticipate.  
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In drept, in conformitate cu prevederile art. 206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedura fiscal , republicat :

 
ART. 206 

    Forma i con inutul contesta iei

 
[ ] 
(2) Obiectul contesta iei îl constituie numai sumele i m surile stabilite i 

înscrise de organul fiscal în titlul de crean sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep ia contesta iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal .  

Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal , republicat :

 

11. Instruc iuni pentru aplicarea art. 216 - Solu ii asupra contesta iei

   

11.1. Contesta ia poate fi respins ca:

   

( ) 
  c) fiind f r obiect, în situa ia în care sumele i m surile

 

contestate nu au 
fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dac prin reluarea 
procedurii administrative, luându-se act de solu ia pronun at de instanta penal , 
se constata ca cererea r mâne lipsit de obiect;

 

Fata de cele prezentate mai sus, în condi iile în care, prin Decizia

 

de 
impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de 
asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de plat cu titlu de 
contribu ii de asigur ri sociale pe anul 2015 nr. ./18.02.2015 emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, organele fiscale au stabilit în 
sarcina petentului pl i anticipate cu titlu de impozit pe venit în cuantum de xxx lei 
i contribu ii de asigur ri sociale de s n tate aferente în cuantum de xxx lei, rezulta 

c , pentru suma

 

de 3.200 lei contesta ia formulat urmeaz a fi respins ca far 
obiect; în condi iile în care aceste pl i anticipate constând în impozit pe venit i 
CASS  au fost stabilite în sarcina petentului prin Decizia de impunere nr. zzz din 
18.02.2013, comunicat acestuia la 23.03.2015 i nu prin decizia contestat , 
respectiv Decizia de impunere nr. yyy din 26.03.2015. 

Pe cale de consecin , Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara, urmând a se investi, dupa verificarea în 
totalitate a condi iilor de procedur , cu solu ionarea contestatiei formulat de dl. 
Xxx, pentru suma de 62 lei stabilit în sarcina petentului prin Decizia de impunere 
privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigur ri sociale 
de s n tate, precum i privind obliga iile de plat cu titlu de contribu ii de asigur ri 
sociale pe anul 2015 nr. xxx/26.03.2015 emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Arad.

  

Contesta ia a fost formulat de petent, a a dup cum prevede art. 206 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
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Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 

din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

  
Referitor la condi ia de procedur privind prezentarea motivelor de 

drept pe care se întemeiaz sus inerile din contesta ia formulat , precum i 
documentele justificative de natura mijloacelor de prob reglementate de 
Codul de procedur fiscal , care s fac dovada celor afirmate de petent, 
ar t m urm toarele:

  

Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedur reglementate de art. 206 
din Codul de procedur fiscal , referitor la forma si con inutul contesta iei, organul 
de solu ionare a contesta iei a constatat c , în cuprinsul contesta iei petentul nu 
precizeaz motivele de drept care sa refere la fondul cauzei i nici nu prezint 
documente justificative de natura mijloacelor de prob reglementate de Codul de 
procedur fiscal , care s fac dovada preten iilor sale. 

 

În vederea emiterii unei decizii motivate de c tre Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara i inând cont de faptul c la art. 213 alin. 
1 din Codul de procedura fiscala, republicat, unde se precizeaz c "[...] Analiza 
contesta iei se face în raport de sus inerile

 

p r ilor, de dispozi iile legale invocate

 

de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solu ionarea contesta iei 
se face în limitele sesiz rii." coroborat cu prevederile exprese ale pct. 2.5. din 
Ordinul nr. 2906/25.09.2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal , unde se 
precizeaz :

     

2. Instruc iuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedur fiscal - Forma 
i con inutul contesta iei: 

    (...) 
2.5. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 

privire la motivele de fapt i de drept pentru care a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv. , 
cu aceia i adresa nr. xxx/22.05.2015, D.G.R.F.P. Timi oara a solicitat petentului ca 
în termen de 5 zile de la data primirii adresei s completeze dosarul contesta iei cu 
motivele de drept i a dovezilor pe care se întemeiaz

 

contesta ia formulat 
împotriva Deciziei de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de 
plat cu titlu de contribu ii sociale pe anul 2015 nr. xxx/26.03.2015 emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, înso ite de fotocopia 
Formularului 220 având bifat c su a Recalcularea pl ilor anticipate , înregistrat 
la A.N.A.F., conform O.P.A.N.A.F. nr. 2365/2014, în condi iile în care petentul în 
contesta ia formulat nu a invocat niciun temei de drept care s motiveze preten iile 
din contesta ia formulat , i nu a depus în motivarea contesta iei fotocopia 
Formularului 220 având bifat c su a Recalcularea pl ilor anticipate .
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Cu adresa înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi 

sub nr. xxx/11.06.2015 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. xxx/15.06.2015 petentul a completat dosarul cauzei, cu fotocopia 
aceleia i Declara ii privind venitul estimat/norma de venit, cod 220, înregistrat la 
AJFP Arad sub nr. 40/07.01.2015.  

Fiind îndeplinit procedura de form , se va proceda la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

  

I. Petentul formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind 
pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigur ri sociale de 
s n tate, precum i privind obliga iile de plat cu titlu de contribu ii de asigur ri 
sociale pe anul 2015 nr. xxx/26.03.2015 emis de A.J.F.P. Arad, solicitând anularea 
deciziei de impunere atacate, recalcularea impozitului i a contribu iei de asigur ri 
sociale de s n tate aferent anului 2014-2015 i emiterea unei noi decizii în acest 
sens, pe motivul c la data de 01.10.2013 petentul a depus la Oficiul Registrului 
Comer ului  de pe lâng Tribunalul Arad cererea de suspendare a activit ii pe o 
perioad de 3 ani, de la data de 01.10.2013 pân la 01.10.2016, cerere înregistrat 
sub nr. 36477/01.10.2013. 

Urmare cererii nr. 36477/01.10.2013, ORC Arad a emis Rezolu ia nr. 
11765/02.10.2013 dispunând admiterea cererii nr. 36477/01.10.2013 a a cum a fost 
formulat , i totodat s-a dispus, înregistrarea în registrul comer ului a men iunilor 
privind pe Xxx Xxx PFA, men iuni referitoare la modificare date asocia i 
persoane fizice i suspendare activitate firm de la 01.10.2013 pân la 01.10.2016.

 

La data de 25.02.2015 petentul a depus la organul fiscal declara ia 392B 
aferent anului 2014, înregistrat la AJFP Arad sub nr. 13928/25.02.2015 din care 
rezult c cifra de afaceri realizat la finele anului de raportare 2014 este de 0 lei. 

Petentul sus ine c în decizia de impunere nr.

 

xxx/26.03.2015, organele 
fiscale au stabilit gre it în sarcina sa obliga ia de plat a impozitului i a 
contribu iei sociale aferente, atât pe anul 2014 cât i pe anul 2015, întrucât 
activitatea sa a fost suspendat începând cu data de 01.10.2013.

 

De asemenea, petentul sus ine c Rezolu ia nr. 11765/02.10.2013, dosar nr. 
36477/01.10.2013, a fost comunicat de c tre ORC Arad în format electronic c tre 
AJFP Arad la data de 02.10.2013, conform protocolului încheiat între cele dou 
institu ii, fapt ce rezult i din verificarea site-ului www.m.finante.ro, înregistrarea 
privind suspendarea activit ii a fost operat de c tre organul fiscal la rubrica 
Stare societate:-Suspendare activitate din data de 01.10.2013

 

Fa de cele prezentate, petentul consider decizia de impunere atacat ca 
fiind netemeinic i nelegal , solicitând anularea deciziei de impunere atacate, 
recalcularea impozitului i a contribu iei de asigur ri sociale de s n tate aferent 
anului 2014-2015 i emiterea unei noi decizii în acest sens. 

În proba iune, petentul depune fotocopia urm toarele documente:

 

- decizia de impunere nr. xxx/26.03.2015; 
- Rezolu ia nr. 11765/02.10.2013 emis de ORC Arad;
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- Certificatul constatator nr. 36477/01.10.2013; 
- Declara ia 392B cu nr. înreg. 13928/25.02.2015; 
- Extras site www.m.finante.ro.  

II. Prin Decizia de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de 
plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale pe anul 2015 nr. xxx/26.03.2015, 
organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad, în 
considerarea prevederilor art. 82 i art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal i a Declara iei privind venitul estimat/norma de venit, cod 220, 
înregistrat la AJFP Arad sub nr. 40/07.01.2015, coroborat cu OPANF nr. 
2365/01.08.2014, anexa nr. 1, Cap. II, pct. 5, lit. a i pct. 6, au stabilit în sarcina 
petentului suma total de xxx lei, reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit 
pe venit în sum de xxx lei precum contribu ia de asigur ri sociale aferent în sum 
de 16 lei, recalculate pentru perioada 01.01.2015-07.01.2015, decizie ce a fost 
comunicat petentului la data de 08.04.2015, conform art. 44 din Codul de 
procedur fiscal .

  

III. Având în vedere actele i documentele existente la dosarul cauzei,  
argumentele invocate de petent i prevederile actelor normative în vigoare, se re in 
urm toarele:

  

În fapt, petentul figureaz de la data de 13.01.1992 cu venituri realizate din 
activit i independente, în baza documentului de autorizare nr. 1937/13.11.2013, 
eliberat de Prim ria Arad, nr. înregistrare ORC F02/457/18.02.2004, fiind impus la 
norma de venit. 

În conformitate cu prevederile art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Arad au emis Decizia de 
impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de 
asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de plat cu titlu de 
contribu ii de asigur ri sociale pe anul 2015 nr. zzz/18.02.2015 cu o norm venit în 
sum de 14.900 lei.

 

Ulterior, pe baza Declara iei privind venitul estimat/norma de venit pentru 
anul 2015 - formular 220 

 

depus de petent i înregistrat la A.J.F.P. Arad sub nr. 
40/07.01.2015, prin care petentul declar suspendarea activit ii începând cu data 
de 01.10.2013, ca urmare a Rezolu iei nr. 11765/02.10.2013 emis de ORC Arad, 
organele fiscale au procedat la recalcularea pl ilor anticipate pân la data depunerii 
declara iei, respectiv 07.01.2015, conform OPANAF nr. 2365/01.08.2014, anexa 
nr. 1, Cap. II, pct. 5 lit. i pct. 6, emi ând în acest sens Decizia de impunere privind 
pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigur ri sociale de 
s n tate, precum i privind obliga iile de plat cu titlu de contribu ii de asigur ri 
sociale nr. xxx din 26.03.2015.  
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În drept, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i 

complet rile ulterioare, care prevede:

  
ART. 82 Stabilirea pl ilor anticipate de impozit

 
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente, 

cedarea folosin ei bunurilor, activit i agricole impuse în sistem real, prev zute la 
art. 71

 

alin. (5), precum i din silvicultur i piscicultur , cu excep ia veniturilor 
din arendare, sunt obliga i s efectueze în cursul anului pl i

 

anticipate cu titlu 
de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care pl ile anticipate se 
stabilesc prin re inere la surs .

 

( )  
(2) Pl ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare 

surs de venit, luându-se ca baz de calcul

 

venitul anual estimat sau venitul net 
realizat în anul precedent, dup caz, prin emiterea unei decizii care se comunic 
contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dup expirarea 
termenelor de plat prev zute la alin. (3), contribuabilii au obliga ia efectu rii 
pl ilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plat al 
anului precedent. Diferen a dintre impozitul anual calculat asupra venitului net 
realizat în anul precedent i suma reprezentând pl i anticipate datorate de 
contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaz pe 
termenele de plat urm toare din cadrul anului fiscal. ( ) 

(3) Pl ile anticipate se efectueaz în 4 rate egale, pân la data de 25 
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se 
efectueaz potrivit deciziei de impunere.

 

(...)  
(5) Pentru stabilirea pl ilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz de 

calcul venitul anual estimat, în toate situa iile în care a fost depus o declara ie 
privind venitul estimat/ norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din 
declara ia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dup caz. La 
stabilirea pl ilor anticipate se utilizeaz cota de impozit de 16% prev zut la art. 
43 alin. (1). 

(...) 
(8) Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente

 

i/sau din activit i agricole impuse în sistem real, silvicultur i piscicultur i 
care în cursul anului fiscal î i înceteaz activitatea, precum i cei care intr în 
suspendare temporar a activit ii, potrivit legisla iei în materie, au obliga ia de a 
depune la organul fiscal competent o declara ie, înso it de documente 
justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea 
recalcul rii pl ilor anticipate.

   

(9) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) se stabile te prin ordin al 
pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , în conformitate cu 
prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare.
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Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 

ART. 82 
167. Pl ile anticipate se stabilesc de c tre organul fiscal competent definit 

potrivit legisla iei în materie.

 

Plata sumelor astfel stabilite se efectueaz la organul fiscal care a f cut 
stabilirea lor. 

Pentru stabilirea pl ilor anticipate se va utiliza cota de impunere prev zut 
la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare.

 

168. Sumele reprezentând pl i anticipate se achit în 4 rate egale, pân la 
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 
iunie, 25 septembrie i 25 decembrie. (...). 

169. În cazul contribuabililor impu i pe baz de norme de venit, stabilirea 
pl ilor anticipate se face pe baza normelor

 

de venit aprobate pentru anul de 
impunere, corespunz tor activit ii desf urate.

 

170. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plat anticipat , potrivit art. 81 
alin. (3) din Codul fiscal, se face prin depunerea de c tre contribuabil a unei 
declara ii privind venitul estimat/norma de venit.

  

Coroborat cu Ordinul nr. 2.365 din 1 august 2014 pentru aprobarea 
Procedurii privind recalcularea pl ilor anticipate cu titlu de impozit:

 

II. Solicitarea recalcul rii pl ilor anticipate cu titlu de impozit

 

     1. Solicitarea privind recalcularea pl ilor anticipate cu titlu de impozit se 
face de c tre contribuabil sau de c tre împuternicitul acestuia, desemnat potrivit 
legii, pe baza formularului 220 "Declara ia privind venitul estimat/norma de 
venit", aprobat prin Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare 
prev zute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile 
i complet rile ulterioare.

 

2. Formularul 220, în care se bifeaz c su a "Recalcularea pl ilor 
anticipate", va fi înso it de documente justificative din care rezult situa ia 
contribuabilului: documente din care s rezulte rezilierea contractelor de 
închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între p r i, declara ia pe 
propria r spundere etc.), documente care atest încetarea activit ii i/sau 
suspendarea temporar a activit ii, potrivit legisla iei în materie, documente care 
atest întreruperea temporar a activit ii sau alte documente care atest situa ia 
contribuabilului i care justific solicitarea privind recalcularea pl ilor 
anticipate. 

(...) 
4. Formularul 220, înso it de documentele justificative, se depune în format 

hârtie la registratura organului fiscal competent sau se comunic prin po t cu 
confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de 
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transmitere la distan , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 
    5. În vederea recalcul rii pl ilor anticipate, formularul 220 se depune la 
termenele prev zute de Legea nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, astfel: 

a) în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la 
data apari iei uneia dintre situa iile pentru care se poate solicita corec ia venitului 
net stabilit pe baza normelor de venit [cap. I pct. 1 lit. a) i c)]; 
     b) în termen de 15 zile de la data încet rii activit ii sau suspend rii 
temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizeaz venituri din activit i 
independente, din activit i agricole, impuse în sistem real, din silvicultur i/sau 
din piscicultur [cap. I pct. 1 lit. b)]; 

c) în termen de 15 zile de la dep irea num rului de 5 camere de închiriat în 
cursul anului fiscal, de c tre contribuabilii care realizeaz venituri din închirierea 
în scop turistic [cap. I pct. 1 lit. d)]; 

d) în termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activit i 
noi [cap. I pct. 1 lit. e) i f)].  

6. În situa ia în care formularul 220 se depune dup expirarea termenelor 
men ionate la pct. 5 lit. a)-c), organul fiscal procedeaz la recalcularea pl ilor 
anticipate de la data depunerii acestuia.

  

Fata de prevederile legale precitate, se re ine c , în situa ia în care 
contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente în cursul anului î i 
suspend temporar activitatea, au obliga ia de a depune la organul fiscal competent 
o declara ie, înso it de documente justificative, în termen de 15 zile de la data 
producerii evenimentului, în vederea recalcul rii pl ilor anticipate.

 

Solicitarea privind recalcularea pl ilor anticipate cu titlu de impozit se

 

face 
de c tre contribuabil pe baza formularului 220 "Declara ia privind venitul 
estimat/norma de venit", având bifat c su a "Recalcularea pl ilor anticipate", 
înso it de documente justificative din care rezult situa ia contribuabilului, 
respectiv în spe cu documente care atest încetarea activit ii i/sau suspendarea 
temporar a activit ii, care justific solicitarea privind recalcularea pl ilor 
anticipate. 

La solicitarea expres a D.G.R.F.P. Timi oara cu adresa nr. xxx/22.05.2015 
de a prezenta fotocopia Formularului 220 având bifat c su a Recalcularea pl ilor 
anticipate , înregistrat la A.N.A.F., conform O.P.A.N.A.F. nr. 2365/2014, petentul 
a ata at r spunsului înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice 
Timi sub nr. xxx/11.06.2015 i la Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara sub nr. xxx/15.06.2015, acela i exemplar al formularului 220 
înregistrat la autoritatea fiscal sub nr. 40/07.01.2015, existent la dosarul cauzei în 
forma ini ial f r a avea bifat c su a Recalcularea pl ilor anticipate , îns 
fotocopia exemplarului depus în proba iune cu adresa de completare a dosarului 
contesta iei a fost bifat de petent la c su a Recalcularea pl ilor anticipate .
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Având în vedere aceast stare de fapt, apare ca evident inten ia petentului de 

a denatura faptul c nu de ine o Declara ie 220 având bifat c su a Recalcularea 
pl ilor anticipate , completat în condi iile legii, înregistrat la autoritatea fiscal 
competent , motiv pentru care conform dispozi iilor legale precitate, contesta ia va 
fi respins ca neîntemeiat

 
pentru suma de xxx lei, reprezentând pl i anticipate în 

contul impozitului pe venit i a CASS stabilite în sarcina petentului conform 
Deciziei nr. xxx din 26.03.2015.  

Indicarea generic de c tre petent în motivarea contesta iei a art. 40 din 
Codul Fiscal 

 

Sfera de cuprindere a impozitului i a art. 49 - Stabilirea venitului 
net anual pe baza normelor de venit, f r precizarea expres de c tre acesta a 
normelor legale înc lcate de c tre unitatea fiscal de administrare, nu a putut fi 
re inut în solu ionarea favorabil a cauzei.

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor legale ale art. 82 i art. 
296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, anexa nr. 1, Cap. II, pct. 5 i 
pct. 6 din OPANF nr. 2365/01.08.2014, art. 206 alin. (2), art. 213, art. 217 din 
Codul de procedur fiscal , republicat, coroborat cu prevederile pct. 11.1 lit.c) i 
pct. 11.1 lit.a) din Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , în baza referatului nr. xxx/26.06.2015, se  

                                              D E C I D E :  

- respingerea ca far obiect

 

a contesta iei formulate de petent pentru suma 
total de xxx lei, reprezentând: xxx lei impozit i xxx lei contribu ii de asigur ri 
sociale de s n tate aferente înscris în

 

Decizia de impunere privind pl ile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, 
precum i privind obliga iile de plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale pe 
anul 2015 nr. xxx/18.02.2015 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice Arad; 

- respingerea ca neîntemeiat

 

a contesta iei formulate împotriva Deciziei de 
impunere privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de 
asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de plat cu titlu de 
contribu ii de asigur ri sociale pe anul 2015 nr. xxx/26.03.2015 emis de A.J.F.P. 
Arad pentru suma total de xxx lei, reprezentând: xxx lei pl i anticipate cu titlu de 
impozit i 16 lei pl i anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale de 
s n tate.

 

- prezenta decizie se comunica la: 
- Xxx. 
- A.J.F.P. Arad,  

cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014. 
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Decizia este definitiva în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 

atacat

 
potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 

primirea prezentei.  

DIRECTOR GENERAL, 
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