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DECIZIE nr. 76/2011  
privind  solutionarea contestaŃiei formulate de  

 D cu sediul social în comuna Stejari,   
jud. Gorj, înregistrată la A.F.P. Hurezani sub nr.... /10.06.2011 

 
 
 

 Biroul  soluŃionare   contestaŃii  din  cadrul D.G.F.P.  Gorj  a  fost 
sesizat  de Administratia Finantelor Publice a comunei Hurezani prin adresa 
nr. .../15.06.2011, înregistrată la D.G.F.P. Gorj sub nr. .../15.06.2011 asupra 
contestaŃiei formulata de D cu sediul social în comuna Stejari, judeŃul Gorj, 
contestaŃie înregistrată la A.F.P. Hurezani sub nr.... /10.06.2011.  
 
 Obiectul contestaŃiei îl constituie  măsurile  dispuse  de organele fiscale 
ale Administratiei Finantelor Publice a comunei Hurezani, prin Decizia de 
impunere anuala nr. .../10.05.2011, întocmită pe baza datelor declarate de 
contribubil prin declaratia 200 privind veniturile realizate in anul 2010, 
respectiv suma de ... lei reprezentând diferenta de impozit  anual stabilita in 
plus. 
 

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.1 din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, în raport de data 
comunicării titlului de creanŃă contestat, respectiv  20.05.2011, conform 
confirmarii de primire anexata in xerocopie la dosarul contestatiei şi data 
înregistrării contestaŃiei respectiv 10.06.2011, aşa cum reiese din amprenta 
ştampilei registraturii A.F.P. Hurezani aplicată pe contestaŃia aflata în original 
la dosarul cauzei. 

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de 
art.205,art.206, art.207 şi art.209 alin.1 lit.a din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, D.G.F.P. Gorj prin Biroul solutionare contestaŃii este 
investită să soluŃioneze contestaŃia formulată de SC E SRL cu sediul in Tg-
Jiu. 
        
 I. D are domiciliul fiscal în comuna Stejari, judetul Gorj, si are codul 
unic de inregistrare ....  
 Activitatea desfasurata de catre contribuabilul supus verificarii este   
“Cresterea altor animale (crestere melci)” - 0149.  
 
 Prin contestaŃia formulată, contribuabilul contesta masura stabilita de 
organele fiscale prin decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate 
pe anul 2010 nr. ... din 10.05.2011, respectiv diferenta de impozit  anual 
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stabilita in plus in suma de ... lei, considerand ca sunt incalcate prevederile 
art,42 lit.K si art.71 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
 
 II. Prin Decizia de impunere anuala nr. ...10.05.2011, întocmită pe baza 
datelor declarate de contribubil prin declaratia 200 privind veniturile realizate 
in anul 2010,, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice a 
comunei Hurezani, au stabilit în sarcina D, diferente de impozit pe venitul 
pentru anul 2010, în sumă de ... lei. 
 
 III. Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei, 
constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivele invocate de societate, 
precum si prevederile legale în vigoare aplicabile în speŃă,  se reŃin 
următoarele: 
 
 In fapt, D depune la Administratia Finantelor Publice a comunei 
Hurezani,  in data de 09.05.2011 declaratia 200 privind veniturile realizate in 
anul 2010, inscriind la rubrica „venit brut” suma de ... lei iar la rubrica 
„cheltuieli deductibile” suma de ...lei, rezultand prin diferenta, un venit net 
anual in suma de ... lei, la date privind veniturile realizate, pe surse si 
categorii de venit fiind bifata optiunea „activitati agricole”. 
 In baza declaratiei 200 privind veniturile realizate in anul 2010, depuse 
de D in data de 09.05.2011 si inregistrata la AFP Hurezani sub 
nr..../09.05.2011, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice 
a comunei Hurezani, au procedat la calculul impozitului pe venitu/castigul net 
anual impozabil datorat in anul 2010, rezultand o diferenta de plata in suma 
de ... lei. 
  
 Prin contestaŃia formulată, contribuabilul consideră că organele fiscală 
au procedat în mod gresit la stabilirea în sarcina sa a obligatiilor fiscale 
suplimentare, considerand ca sunt incalcate prevederile art,42 lit.K si art.71 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in sensul neincadrarii de catre 
organele fiscale a veniturilor realizate in anul 2010, in categoria veniturilor 
neimpozabile, aspect ce nu poate fi retinut in solutionarea favorabila a 
conentestatiei deoarece agentul economic nu depune in sustinere, la dosarul 
contestatiei, documente justificative care sa ateste incadrarea acestor 
venituri in categoria veniturilor neimpozabile.  
 
 In drept cauzei ii sunt incidente prevederile art.71 si art.73 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaza: 
 " ART. 71 
     Definirea veniturilor din activităŃi agricole 
     Veniturile din activităŃi agricole sunt venituri din următoarele activităŃi: 
     a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere 
şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; 
     b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi 
ciupercilor; 
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     c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; 
d) valorificarea produselor agricole obŃinute după recoltare, în stare 

naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, 
către unităŃi specializate pentru colectare, unităŃi de procesare industrială 
sau către alte unităŃi, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 
ianuarie 2008. 

 
ART. 74 

     Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităŃi agricole 
     (1) Impozitul pe venitul net din activităŃi agricole se calculează prin 
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe bază de 
norme de venit, cât şi în sistem real, impozitul fiind final. 

(2) Orice contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la 
art. 71 pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are 
obligaŃia de a depune anual o declaraŃie la organul fiscal competent, până la 
data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei 
activităŃi pe care contribuabilul începe să o desfăşoare după data de 25 mai, 
declaraŃia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care 
contribuabilul începe să desfăşoare activitatea. 
     (3) În cazul unui contribuabil care determină venitul net din activităŃi 
agricole pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, acesta este 
obligat să efectueze plăŃi anticipate, aferente acestor venituri, la bugetul de 
stat, la termenele prevăzute la art. 82 alin. (3). 

(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri băneşti din 
agricultură, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor 
vândute către unităŃi specializate pentru colectare, unităŃi de procesare 
industrială sau către alte unităŃi pentru utilizare ca atare, impozitul se 
calculează prin reŃinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 
produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final. 
 (5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileşte prin 
norme care se emit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, cu avizul Ministerului FinanŃelor Publice.” 
 
 łinând cont de cele mentionate, precum si de textele de lege citate 
anterior intrucat contribuabilul nu a prezentat documente justicative  care sa 
ateste incadrarea veniturilor realizate in categoria veniturilor neimpozabile,  
declarand pentru anul 2010 un venit brut, in suma de ... lei si cheltuieli 
deductibile in suma de ... lei, rezulta ca in mod corect organele de inspectie 
fiscala au calculat impozit pentru venitul declarat, prin aplicarea unei cote de 
16% asupra venitului net impozabil  motiv pentru care pentru acest capăt de 
cerere contestatia va fi respinsa ca neintemeiata. 
 

 FaŃă de cele precizate anterior şi în conformitate cu prevederile 
art.216 si art. 231 din OG nr.92/2003 republicată privind Codul de procedură 
fiscală, D.G.F.P. Gorj prin directorul executiv,   
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       D E C I D E : 
  
 
 

1. Repingerea in totalitate a contestatiei formulate de  D cu domiciliul 
fiscal în comuna Stejari, sat Stejari, judetul Gorj, ca neintemeiata.  

 
2. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de 

atac si poate fi atacata la Tribunalul Gorj - Sectia Comerciala si Contencios 
Administrativ, in termen de 6 luni de la data comunicarii prezentei. 
                                      

 


