D E C I Z I E nr. 435/12.11.2013
privind solutionarea contestatiei formulate de dl.
inregistrata la DGRFP Timisoara sub nr.
I. Prin contestatia formulata petentul contesta Decizia de impunere
privind platile anticipate pe anul 2013 nr. prin care s-au stabilit in sarcina sa
obligatii fiscale in suma de lei reprezentind impozit pe venit si contributii
sociale de sanatate.
Prin cererea nr. instiintat Primaria Lugoj, Biroul Agricol Cadastru, ca
suprafata de 26 ha teren agricol cultivat griu a fost distrusa in proportie de
90-100% ca urmare a caderii masive de grindina insotita de furtuna din data de
26.05.2013.
In consecinta a solicitat formarea unei comisii in vederea constatarii si
evaluarii acestor pagube care au influentat productia din acest an.
Ca urmare a sesizarii comisia formata a constata faptul ca cele sesizate
sunt reale, recolta fiind distrusa in proportie de 100%.
II. Decizia de impunere privind platile anticipate pe anul 2013 nr. a fost
emisa in baza declaratiei privind veniturile din activitati agricole, cod 221,
inregistrata sub nr. .
Legislatia in vigoare nu prevede posibilitatea rectificarii declaratiei 221
astfel ca nu exista cadru legal pentru recalcularea obligatiilor stabilite in sarcina
contribuabilului.
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 contestator si de catre organele fiscale,
serviciul investit cu solutionarea contestatiei retine ca petentul a formulat
contestatie impotriva Deciziei de impunere privind platile anticipate pe anul
2013 nr. .
In fapt, in data de 23.05.2013 contribuabilul a depus declaratia privind
veniturile din activitãti agricole impuse pe norme de venit, cod 221, inregistrata cu
nr. . Urmare a procesãrii acesteia a fost emisa Decizia de impunere privind plãtile
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurãri sociale de sãnãtate,
precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurãri sociale pentru anul
2013 nr. pentru suma de lei impozit pe venitul din activitãti agricole respectiv lei
contributii de asigurãri de sãnãtate.
Calculul impozitului aferent veniturilor din activitati agricole a fost
efectuat in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal:
Art. 74. - (1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de
organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului

anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul
fiind final.
(2) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71
alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are
obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pina la
data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.
Prin contestatia formulata petentul solicita anularea deciziei de impunere
pe motivul ca suprafata de 26 ha teren agricol cultivat cu griu a fost distrusa de
grindina in proportie de 100% in data de 26.05.2013.
Aceasta solicitare nu poate fi transpusa in documente deoarece potrivit
149^14 din Normele Metodologice date in aplicarea art. 74 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, perioada de
declarare a suprafetelor cultivate / cap de animal / familie de albine este pana la
data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul in curs si cuprinde informatii
privind suprafetele cultivate / capete de animal / familie de albine detinute la data
declarãrii.
Contribuabilii/asocierile farã personalitate juridicã care au depus declaratia
prevãzutã la art. 74 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o nouã declaratie pentru
anul în curs, pânã la data de 25 mai a anului respectiv, în situatia modificãrii
structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale/numãrului de capete
de animale/familii de albine:
Norme metodologice:
149^14. Perioada de declarare a suprafetelor cultivate/cap de
animal/familie de albine este pina la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal
pentru anul in curs si cuprinde informatii privind suprafetele cultivate/capetele
de animal/familiile de albine detinute la data declararii.
Contribuabilii/asocierile fara personalitate juridica care au depus
declaratia prevazuta la art. 74 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o noua
declaratie pentru anul in curs, pina la data de 25 mai a anului respectiv, in
situatia modificarii structurii suprafetelor destinate productiei agricole
vegetale/numarului de capete de animale/familii de albine.
In Anexa nr.2 la OPANAF 52/2012 pentru aprobarea modelului si
continutului unor formulare prevãzute la titlul III din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile
1. Termenul de depunere a declaratiei
Declaratia se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele
termene:
- pina la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs,
privind suprafata cultivata/capul de animal/familia de albine detinuta/detinut
la data declararii. In cazul contribuabililor/asocierilor fara personalitate
juridica care depun cu intirziere declaratia pentru anul in curs, dupa data de

25 mai, informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele
cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai;
- ori de cite ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa
anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in
care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
ATENTIE: In cazul in care intervin modificari privind structura
suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarul de capete de
animale/familii de albine, declaratia rectificativa se depune pina la data de 25
mai a anului fiscal de raportare, iar informatiile cuprinse in declaratie vizeaza
suprafetele cultivate/capetele de animal/familiile de albine detinute la data
depunerii declaratiei rectificative.
Modificarea structurii suprafetelor destinate productiei agricole
vegetale sau numarului de capete de animale/familii de albine, intervenite
dupa data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a
venitului anual impozabil.
Legislatia in vigoare nu prevede posibilitatea rectificarii declaratiei cod
221 dupa data de 25 mai deci nu exista cadru legal pentru recalcularea
obligatiilor stabilite in sarcina contribuabilului.
Avind in vedere cele precizate rezulta ca organul fiscal din cadrul
Serviciului fiscal municipal Lugoj a emis, in mod legal, Decizia de impunere
privind platile anticipate pe anul 2013 nr. motiv pentru care se va respinge
contestatia ca neintemeiata .
Pentru
considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 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 pentru suma de lei,
reprezentând impozit pe venit si contributia de asigurari sociale de sanatate
stabilite prin Decizia de impunere privind platile anticipate pe anul 2013 nr.
- prezenta decizie se comunica la :
. Dl.
. Serviciul fiscal municipal Lugoj
Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timis in termen de 6 luni de la
primirea prezentei.

