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B-dul Independentei, nr.24.
Focsani, Vrancea
Tel: +0237 236 600
Fax: +0237 217 266
e-mail:
Admin.FCVNJUDX01.VN@mfinante.ro

DECIZIA NR. 110
DIN 08.07.2013
Privind : solu ionarea contesta iei formulata de SC R SRL cu sediul in sat Gagesti,
comuna Bolotesti, judetul Vrancea, depusa si inregistrata la DGFP Vrancea sub nr
......./20.05.2013.

Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de SC R
SRL cu sediul in sat Gagesti, comuna Bolotesti, judetul Vrancea, prin contestatia depusa
si inregistrata la DGFP Vrancea sub nr ....../20.05.2013; petenta contesta Raportul de
inspectie fiscala nr FVN...../16.04.2013, care a stat la baza intocmirii Deciziei de
impunere nr F–VN ..../16.04.2013, prin care se stabilesc obligatii fiscale in suma totala
de .... lei , din care : impozit pe veniturile din activitati agricole = ... lei, accesorii impozit
pe veniturile din activitati agricole = .... lei.
Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art 207 din OG nr
92/2003 R privind Codul de procedura fiscala, astfel : decizia nr F-VN .../16.04.2013 a
fost comunicata in data de 07.05.2013 (conform semnaturii de primire a
administratorului societatii de pe adresa nr .../24.04.2013 aflata la dosarul cauzei) ;
contestatia a fost depusa la DGFP Vrancea in data de 20.05.2013 , fiind inregistrata sub
nr .....
Prin urmare, constatind ca sunt indeplinite prevederile art 205, 206 privind
“forma si continutul contestatiei” si art 209 alin (1) privind “organul competent” din OG nr
92/2003 R privind Codul de procedura fiscala – DGFP Vrancea, prin Biroul Solutionarea
Contestatiilor este legal investita sa analizeze contestatia formulata de SC R SRL cu
sediul in sat Gagesti, comuna Bolotesti, judetul Vrancea.
I . Prin contestatia formulata, petenta invoca urmatoarele argumente :
“Organele de inspectie fiscala ale DGFP Vrancea au retinut faptul ca in luna
septembrie 2009 societatea a achizitionat struguri de la persoane fizice in suma totala
de ..... lei, pentru care nu a calculat, declarat si virat la bugetul de stat un impozit pe
veniturile din activitatile agricole in suma de ..... lei . La obligatia de plata stabilita
suplimentar, organele de inspectie au calculat pentru perioada 21.06.2009 – 16.04.2013
dobinda in suma de .... lei si penalitati de intirziere in suma de ... lei .
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Sumele mentionate au fost stabilite eronat de organele de inspectie fiscala
din urmatoarele considerente :
-intr-adevar, in luna septembrie 2009 societatea a achizitionat struguri de la
persoane fizice in suma totala de .... lei, pentru care din eroare, initial nu a calculat,
declarat si virat in termen la bugetul de stat un impozit pe veniturile din activitati agricole
in suma de ... lei ;
- societatea a indreptat eroarea in luna decembrie 2009 cind a calculat si
declarat la bugetul de stat suma de ... lei ;
- ulterior, in luna februarie 2010 societatea a virat la bugetul de stat suma de
..... lei .
Stabilirea in luna aprilie 2013 a unei obligatii de plata in suma de .... lei care a
fost achitata in luna februarie 2010 este neintemeiata .
De asemenea, neintemeiate sunt si accesoriile calculate in mod eronat pina
la data de 16.04.2013 , in conditiile in care acestea trebuiau calculate pina la data
achitarii obligatiei fiscale , respectiv data de 22.02.2010, care de fapt au fost odata
calculate si achitate integral de societate pina la data inspectiei fiscale .
Ar fi fost de ajuns o simpla verificare din partea inspectorilor fiscali a fisei cu
obligatiile societatii si s-ar fi observat cu usurinata ca la data inceperii inspectiei fiscale
societatea noastra nu datoreaza nici un debit restant si nici accesorii.
Fata de cele mentionate solicitam solutionarea favorabila a prezentei
contestatii , prin care cerem exonerarea de la plata a sumei de ... lei debit principal si a
sumei de ... lei accesorii ca fiind deja achitate .
Anexam in sprijin : balanta contabila intocmita la 31.12.2009 de unde rezulta
constituire in luna decembrie 2009 a obligatiei de plata catre bugetul de stat a sumei de
... lei (sold creditor cont 4461 , impozit pe venit agricol 2 %) ; registru jurnal luna
decembrie 2009 ; declaratie rectificativa 710 pentru luna septembrie 2009 ;
centralizatorul platilor prin contul de la Banca Transilvania luna februarie 2010 ; copie de
pe ordinul de plata nr 144/22.02.2010 privind plata sumei de ... lei catre bugetul de stat.”
II. In Raportul de inspectie fiscala nr F-VN ..../16.04.2013, care a stat la
baza intocmirii Deciziei de impunere nr F-VN 628/16.04.2013 intocmita de
reprezentantii DGFP Vrancea, Activitatea de Inspectie Fiscala - se inregistreaza
obligatii fiscale in suma totala de .... lei , din care : impozit pe veniturile din
activitati agricole = .... lei, accesorii impozit pe veniturile din activitati agricole =
..... lei.
In referatul inaintat cu adresa nr .../28.05.2013 de catre reprezentantii
Activitatii de Inspectie Fiscala , se propune respingerea contestatiei ca fiind
“nemotivata”.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in
vedere motivatiile emise de petenta, au rezultat urmatoarele aspecte.
Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea stabilirii obligatiei fiscale in
suma totala de ... lei, din care : impozit pe veniturile din activitati agricole = .... lei,
accesorii impozit pe veniturile din activitati agricole = .... lei.
SC R are sediul in sat Gagesti , comuna Bolotesti, judetul Vrancea ; denumire
CAEN : „Fabricarea vinurilor din struguri/An 2008/Cod 1102.”
IN FAPT, in Raportul de inspectie fiscala nr FVN 438/16.04.2013, care a stat
la baza intocmirii Deciziei de impunere nr F–VN ../16.04.2013, se consemneaza
urmatoarea deficienta :
„In urma efectuarii inspectiei fiscale s-a constatat ca in luna septembrie 2009
societatea a achizitionat struguri de la persoanele fizice in suma totala de ..... lei, pentru
care nu a calculat, declarat si virat la bugetul statului impozitul pe veniturile din
activitatile agricole datorate de persoanele juridice de la care a facut achizitii de struguri
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. Au fost incalcate prevederile art 74 alin (4) din Legea nr 571/2003 republicata , cu
consecinta diminuarii obligatiei fiscale cu suma de ... lei (... lei x 2%) .
Pentru neplata la termen a obligatiei fiscale in suma de ... lei, pentru perioada
26.10.2009 -16.04.2013, in timpul inspectiei fiscale au fost calculate, conform
prevederilor art 119 alin (1) dobinzi si penalitati de intirziere in suma de ... lei si respectiv
... lei, calculate asa cum prevad art 120 alin (7) si respectiv art 120^1 din OG 92/2003
republicata.
Situatia impozitului pe veniturile din activitati agricole aferent achizitiilor de
struguri si calculul accesoriilor aferente se gaseste anexat la prezentul raport de
inspectie fiscala (anexa nr 1).”
IN DREPT, se aplica prevederile urmatorului cadru legal :
ORDIN
Nr. 190 din 30 martie 2009, pentru aprobarea Procedurii privind
stabilirea i plata impozitului pe veniturile b ne ti din agricultur realizate prin
valorificarea produselor vândute c tre unit i specializate pentru colectare, unit i de
procesare industrial
sau c tre alte unit i, pentru utilizare ca atare
(EMITENT:MINISTERUL AGRICULTURII, P DURILOR I DEZVOLT RII RURALE,
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 6 iulie 2009)
ANEXA 1, PROCEDUR privind stabilirea i plata impozitului pe veniturile
b ne ti din agricultur realizate prin valorificarea produselor vândute c tre unit i
specializate pentru colectare, unit i de procesare industrial sau c tre alte unit i,
pentru utilizare ca atare
4. Impozitul se calculeaz prin re inere la surs la momentul pl ii veniturilor de
c tre pl titorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 2% asupra venitului brut. Impozitul
calculat i re inut reprezint impozit final. Termenul de virare a impozitului re inut potrivit
prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare, este pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a fost re inut.
5. Unit ile specializate pentru colectare, cele de procesare industrial , precum i
celelalte unit i men ionate la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare, pl tesc impozitul pe baz de ordin de plat pentru Trezoreria
Statului în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului
de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire",
deschis la unit ile Trezoreriei Statului în a c ror raz unit ile în cauz sunt înregistrate
fiscal.În cazul nerespect rii termenului de plat a impozitului, contribuabilii datoreaz
obliga ii fiscale accesorii stabilite în conformitate cu dispozi iile Ordonan ei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
6. Documentul contabil care st la baza calcul rii impozitului de 2% asupra valorii
produselor livrate c tre unit i specializate pentru colectare, unit i de procesare
industrial sau c tre alte unit i, pentru utilizare ca atare, este borderoul de achizi ie cod
14-4-13/b, prev zut la pct. 39 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei i
finan elor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.
7. Impozitul re inut la surs se declar pân la termenul de plat a acestuia
inclusiv, în formularul 100 "Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de stat", cod
14.13.01.99/bs, la pozi ia "Impozitul pe veniturile din activit i agricole" din
Nomenclatorul obliga iilor de plat la bugetul de stat.
Unit ile achizitoare au obliga ia s depun o declara ie privind calcularea i
re inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pân
la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul fiscal anterior.
OG nr. 92 / 2003 *** Republicat privind Codul de procedur fiscal
(Text în vigoare începând cu data de 1 iulie 2009)
ART. 22, Obliga iile fiscale
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Prin obliga ii fiscale, în sensul prezentului cod, se în elege:
a) obliga ia de a declara bunurile i veniturile impozabile sau, dup caz,
impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general consolidat;
b) obliga ia de a calcula i de a înregistra în eviden ele contabile i fiscale
impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general consolidat;
c) obliga ia de a pl ti la termenele legale impozitele, taxele, contribu iile i alte
sume datorate bugetului general consolidat;
d) obliga ia de a pl ti major ri de întârziere, aferente impozitelor, taxelor,
contribu iilor i altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obliga ii de
plat accesorii;
ART. 24, Stingerea crean elor fiscale
Crean ele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silit , scutire,
anulare, prescrip ie i prin alte modalit i prev zute de lege.
ART. 85 , Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate
bugetului general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declara ie fiscal , în condi iile art. 82 alin. (2) i art. 86 alin. (4);
b) prin decizie emis de organul fiscal, în celelalte cazuri.
(2) Dispozi iile alin. (1) sunt aplicabile i în cazurile în care impozitele, taxele,
contribu iile i alte sume datorate bugetului general consolidat sunt scutite la plat
conform reglement rilor legale, precum i în cazul unei ramburs ri de tax pe valoarea
ad ugat .
ART. 82, Forma i con inutul declara iei fiscale
(1) Declara ia fiscal se întocme te prin completarea unui formular pus la
dispozi ie gratuit de organul fiscal.
(2) În declara ia fiscal contribuabilul trebuie s calculeze cuantumul obliga iei
fiscale, dac acest lucru este prev zut de lege.
ART. 86, Decizia de impunere
(4) Declara ia fiscal întocmit potrivit art. 82 alin. (2) este asimilat cu o decizie
de impunere, sub rezerva unei verific ri ulterioare, i produce efectele juridice ale
în tiin rii de plat de la data depunerii acesteia.
ART. 84, Corectarea declara iilor fiscale
Declara iile fiscale pot fi corectate de c tre contribuabil, din proprie ini iativ .
ORDIN Nr. 101 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea modelului i con inutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor i contribu iilor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs
(Text în vigoare începând cu data de 2 iulie 2009)
ART. 1 , Se aprob modelul i con inutul formularelor prev zute în anexele nr. 1 7*):
a) 100 "Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de stat", cod
14.13.01.99/bs;...;
*) Anexele nr. 1 - 7 sunt reproduse în facsimil.
ART. 2, Formularele prev zute la art. 1 se completeaz
instruc iunilor prev zute în anexele nr. 8 - 17.
ANEXA 1
___________________
| Agen ia Na ional de |
DECLARA IE
| Administrare Fiscal | PRIVIND OBLIGA IILE DE PLAT
|______________________|
BUGETUL DE STAT

i se depun potrivit

100
LA
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___________________________
|
Perioada de raportare
|
|
_ _
_ _ _ _ |
| Luna |_|_| Anul |_|_|_|_| |
|___________________________|
______________________________________________________________________________
| A. Date de identificare a pl titorului
|
|______________________________________________________________________________|
|
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| Cod de identificare fiscal : |___| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
_________________________________________________________________ |
| Denumire |_________________________________________________________________| |
|
__________
__________
___________
____ |
| Jude |__________| Localitate |__________| Strada |___________| Num r |____| |
|
_____
_____
_____
_________
_____ |
| Bloc |_____| Scara |_____| Ap. |_____| Cod po tal |_________| Sector |_____| |
|
_______________
________________
__________________ |
| Telefon |_______________| Fax |________________| E-mail |__________________| |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| B. Date privind crean a fiscal
|
|______________________________________________________________________________|
| __________________________________________________________________________ |
| |Nr. |
Denumire crean
fiscal
|
Suma
- lei - | |
| |crt.|
|
| |
| |____|_____________________________|_______________________________________| |
| |
| Cod bugetar:
| 1. Datorat
|
| |
| |
|
|______________________|________________| |
| |
|
| 1.1. Impozit minim*) |
| |
| |
|
|______________________|________________| |
| |
|
| 2. De plat
|
| |
| |
|
|______________________|________________| |
| |
|
| 3. De recuperat
|
| |
| |____|_____________________________|______________________|________________| |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| __________________________________________________________________________ |
| | Total obliga ii de plat
|
| |
| |_______________________________________________|__________________________| |
|______________________________________________________________________________|
Prezenta declara ie reprezint titlu de crean
i produce efectele juridice ale
în tiin rii de plat de la data depunerii acesteia, în condi iile legii.
Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele din
aceast declara ie sunt corecte i complete.
________________
|________________|
________________
Func ia/Calitatea: |________________|

Semn tura i tampila
__________________________

Nume, Prenume:

|
|
|
|
|__________________________|
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
|
_______
________ |
| Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare: |_______| Data: |________| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
*) Se completeaz
pentru obliga iile prev zute la pozi iile 2, 4
i 6 din
Nomenclatorul obliga iilor de plat la bugetul de stat, de c tre persoanele juridice
române
i de c tre persoanele juridice str ine care desf oar
activitate prin
intermediul unui sediu permanent în România, în cazul în care, impozitul pe profit/pe
veniturile microîntreprinderilor, pentru perioada de raportare, este mai mic decât
impozitul minim prev zut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Num r de operator de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.99/bs
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ANEXA 8
INSTRUC IUNI
de completare a formularului 100 "Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de
stat", cod 14.13.01.99/bs
I. Depunerea declara iei
Declara ia privind obliga iile de plat la bugetul de stat se completeaz i se depune de
c tre contribuabilii c rora le revin, potrivit legisla iei în vigoare, obliga iile declarative i
de plat pentru impozitele i taxele cuprinse în Nomenclatorul obliga iilor de plat la
bugetul de stat, prev zut în anexa nr. 15.
1. Termenul de depunere a declara iei:
- pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 1.3;(..)
1.1. Lunar, pentru obliga iile de plat reprezentând:
a) impozit re inut la surs , conform legisla iei specifice privind .........impozit pe veniturile
din activit i agricole...;
II. Completarea declara iei :
1. Perioada de raportare...; 2. Sec iunea A "Date de identificare a pl titorului"... ;
3. Sec iunea B "Date privind crean a fiscal "
Pentru fiecare impozit i tax prev zute în Nomenclatorul obliga iilor de plat la bugetul
de stat, pentru care exist obliga ii declarative în perioada de raportare, se completeaz
în acela i formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asisten , înscriinduse sumele reprezentând obliga iile constituite în perioada de raportare la care se refer
declara ia, în conformitate cu instruc iunile de mai jos.
În situa ia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plat /de
recuperat pentru impozitele i taxele cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma
datorat /de plat " se înscrie cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului din sec iunea B, pentru impozitul sau taxa pentru care exist
obliga ie declarativ potrivit legii, echivaleaz cu nedeclararea obliga iei respective.
Corectarea obliga iilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului
710 "Declara ie rectificativ ", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii în vigoare.
ANEXA 15
NOMENCLATORUL
obliga iilor de plat la bugetul de stat
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Denumire crean
fiscal
|
Temei legal
|
|crt.|
|
|
|____|_______________________________________|_________________________________|.......
...
| 35 | Impozitul pe veniturile din activit i| art. 74 alin. (4) i art. 93 din|
|
| agricole
| Legea nr. 571/2003, cu
|
|
|
| modific rile i complet rile
|
|
|
| ulterioare
|
|____|_______________________________________|_________________________________|

Ordinul nr. 1340 din 16 iulie 2009 privind aprobarea modelului i con inutului
formularului 710 "Declara ie rectificativ ", cod 14.13.01.00/r
ART. 1, Se aprob modelul i con inutul formularului 710 "Declara ie rectificativ ",
cod 14.13.01.00/r, prev zut în anexa nr. 1*).
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ANEXA 1
| Agen ia Na ional de |
| Administrare Fiscal |
DECLARA IE RECTIFICATIV
|______________________|

710

___________________________
| Perioada de raportare |
|
__
____ |
| Luna |_|_| Anul |_|_|_|_| |
|___________________________|

A. Date de identificare a pl titorului
______________________________________________________________________________
|
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| Cod de identificare fiscal : |___| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
_________________________________________________________________ |
| Denumire |_________________________________________________________________| |
|
__________
__________
___________
____ |
| Jude |__________| Localitate |__________| Strada |___________| Num r |____| |
|
_____
_____
_____
_________
_____ |
| Bloc |_____| Scara |_____| Ap. |_____| Cod po tal |_________| Sector |_____| |
|
_______________
________________
__________________ |
| Telefon |_______________| Fax |________________| E-mail |__________________| |
|______________________________________________________________________________|
B. Date privind crean a fiscal
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
| __________________________________________________________________________ |
| |Nr. | Denumire crean fiscal ............................
||
| |crt.| Cod bugetar: ........................................
||
| |____|_____________________________________________________________________| |
|| |
Suma
|
Ini ial
| Corectat
||
| | |__________________________|______________________|___________________| |
| | | 1. Datorat
|
|
||
| | |__________________________|______________________|___________________| |
| | | 1.1. Impozit minim
|
|
||
| | |__________________________|______________________|___________________| |
| | | 2. Deductibil
|
|
||
| | |__________________________|______________________|___________________| |
| | | 3. De plat
|
|
||
| | |__________________________|______________________|___________________| |
| | | 4. De recuperat/De
|
|
||
| | | restituit
|
|
||
| |____|__________________________|______________________|___________________| |
|______________________________________________________________________________|
Prezenta declara ie reprezint titlu de crean
i produce efectele juridice ale în tiin rii de plat de la data
depunerii acesteia, în condi iile legii.
Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele din aceast declara ie sunt corecte i
complete.
________________
Semn tura i tampila
Nume, Prenume: |________________| __________________________
________________ |
|
Func ia/Calitatea: |________________| |
|
|__________________________|
________________________________________________________________________________
_______
________
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: |_______| Data: |________|
________________________________________________________________________________

7
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Vrancea

Num r de operator de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.00/r

ANEXA 2
INSTRUC IUNI
de completare a formularului 710 "Declara ie rectificativ ", cod 14.13.01.00/r
1. Declara ia rectificativ se utilizeaz pentru corectarea impozitelor, taxelor i
contribu iilor administrate de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
i stabilite de
c tre pl titori prin autoimpunere sau cu regim de re inere la surs , declarate în
formularele 100 "Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de stat", 102 "Declara ie
privind obliga iile de plat la bugetele asigur rilor sociale i fondurilor speciale" i 103
"Declara ie privind accizele".
Aten ie! Sumele înscrise în declara ie nu cuprind diferen ele de impozite, taxe i
contribu ii sociale stabilite prin actele de control.
4. Completarea formularului se face astfel (.......)
4.3. Date privind crean a fiscal
"Denumire crean fiscal " - se completeaz denumirea impozitului, taxei sau a
contribu iei care se rectific . Se va prelua denumirea exact a obliga iei de plat din
Nomenclatorul obliga iilor de plat la bugetul de stat,.....
Coloana "Suma ini ial ":
Rândurile 1 - 4 se completeaz dup caz, înscriindu-se suma care s-a completat
eronat în declara ia care se rectific , respectiv formularul 100 "Declara ie privind
obliga iile de plat la bugetul de stat", ......".
Coloana "Suma corectat ":
Rândurile 1 - 4 se completeaz dup caz, înscriindu-se suma corect reprezentând
impozitul, taxa sau contribu ia datorat/datorat în perioada la care se refer declara ia
corectat .
Legea nr 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
(Text în vigoare începând cu data de 25 mai 2009)
- ART. 71 Veniturile din activit i agricole sunt venituri din urm toarele
activit i:.........
d) valorificarea produselor agricole ob inute dup recoltare, în stare natural , de pe
terenurile agricole proprietate privat sau luate în arend , c tre unit i specializate
pentru colectare, unit i de procesare industrial sau c tre alte unit i, pentru utilizare ca
atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008.
- ART. 74 (4) În cazul contribuabililor care realizeaz venituri b ne ti din
agricultur , potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute c tre
unit i specializate pentru colectare, unit i de procesare industrial sau c tre alte unit i
pentru utilizare ca atare, impozitul se calculeaz prin re inere la surs prin aplicarea
cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009,
impozitul fiind final.
IN SPETA, in raportul de inspectie fiscala nr ..../16.04.2013 care a stat la
baza intocmirii deciziei de impunere nr F-VN ... /16.04.2013 se consemneaza o
deficienta aferenta lunii 09.2009 : „in luna septembrie 2009 societatea a achizitionat
struguri de la persoanele fizice in suma totala de .... lei, pentru care nu a calculat,
declarat si virat la bugetul statului impozitul pe veniturile din activitatile agricole datorate
de persoanele juridice de la care a facut achizitii de struguri „ ; au fost incalcate
prevederile art 74 alin (4) din Legea nr 571/2003 republicata, cu consecinta diminuarii
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obligatiei fiscale cu suma de ... lei (.... lei x 2%) . In anexa 1 se mentioneaza
borderourile de achizitie nr.1/25.09.2009= .... lei ; 2/26.09.2009 = .... lei ;3/27.09.2009 =
.... lei ; total valoare = ....... lei.
Conform prevederilor <Ordinului nr. 190 din 30 martie 2009, pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea i plata impozitului pe veniturile b ne ti din
agricultur realizate prin valorificarea produselor vândute c tre unit i specializate
pentru colectare, unit i de procesare industrial sau c tre alte unit i, pentru utilizare ca
atare>, Anexa 1, pct 4 si 7, societatea avea obligatia declararii pina la termenul de plata,
respectiv data de 25.10.2009 a unui impozit pe veniturile din activitatile agricole in suma
de ..... lei (2% x .... lei) , prin declaratia 100 "Declara ie privind obliga iile de plat la
bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs” ;
(„- pct 4. impozitul se calculeaz prin re inere la surs la momentul pl ii
veniturilor de c tre pl titorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 2% asupra venitului
brut. Impozitul calculat i re inut reprezint impozit final. Termenul de virare a impozitului
re inut potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare, este pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a
fost re inut.
- pct 7. Impozitul re inut la surs se declar pân la termenul de plat a acestuia
inclusiv, în formularul 100 "Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de stat", cod
14.13.01.99 / bs, la pozi ia "Impozitul pe veniturile din activit i agricole" din
Nomenclatorul obliga iilor de plat la bugetul de stat.”).
De altfel , chiar petenta confirma in contestatie constatarea organului de inspectie
: “intr-adevar, in luna septembrie 2009 societatea a achizitionat struguri de la persoane
fizice in suma totala de .... lei, pentru care din eroare, initial nu a calculat, declarat si
virat in termen la bugetul de stat un impozit pe veniturile din activitati agricole in suma de
.... lei “.
La alineatele urmatoare din contestatie petenta considera insa ca eroarea
initiala (din luna 09.2009) a fost corectata astfel : “societatea a indreptat eroarea in luna
decembrie 2009 cind a calculat si declarat la bugetul de stat suma de .... lei ; ulterior, in
luna februarie 2010 societatea a virat la bugetul de stat suma de ..... lei” .
In fapt, urmatoarele documente prezentate de petenta la dosarul cauzei
:balanta de verificare intocmita la 31.12.2009, in care este evidentiat in creditul contul
4461 impozit pe venitul agricol 2%, suma de ... lei ; Registrul jurnal intocmit la
31.12.2009 in care este evidentiata operatiunea 401 = 4461 – .... lei ; extras cont Banca
Transilvania din data de 28.02.2010 si ordin de plata nr 144/22.02.2010, dovedesc doar
corectarea evidentei contabile in luna decembrie 2009, in sensul inregistrarii obligatiei
de plata in suma de .... lei si achitarea sumei de ... lei in luna februarie 2010.
In sprijinul afirmatiei din contestatie : „“societatea a indreptat eroarea in luna
decembrie 2009 cind a ......declarat la bugetul de stat suma de ... lei “, petenta depune la
dosarul cauzei <Declaratia rectificativa 710, privind declaratiile 100, 102 sau 103>,
inregistrata la DGFP Vrancea, Administratia Finantelor Publice a Municipiului Focsani 2
sub nr .../22.02.2010.
( In aceasta declaratie societatea completeaza la rubrica <date privind creanata
bugetara, impozitul pe veniturile din activitati agricole>, urmatoarele elemente : suma
datorata initiala = 0 lei , suma datorata corectata = ... lei ; suma de plata initiala = 0 ;
suma de plata corectata = ... lei. )
Aceasta afirmatie este eronata intrucit declaratia rectificativa 710 poate corecta
doar suma datorata/de plata inscrisa intr-o declaratie 100 depusa initial, chiar cu suma
datorata/de plata = 0 (declaratie 100 care nu exista in cazul analizat), conform
prevederilor urmatorului cadru legal :
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-Ordinul
nr. 101 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea modelului i
con inutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor i contribu iilor cu
regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs :
****** In anexa 1 se afla redat modelul formularului Declaratia 100, "Declara ie
privind obliga iile de plat la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs” , in care se
consemneaza ca elemente de completat la sectiunea B „Date privind creanta fiscala”: ”
suma datorata” (in lei), „suma de plata” (in lei) ;
****** In Anexa 8 care cuprinde instructiuni de completare a formularului 100
"Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs se prevede
la pct II. Completarea declara iei , pct 3. Sec iunea B "Date privind crean a fiscal ".....; În
situa ia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plat /de
recuperat pentru impozitele i taxele cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma
datorat /de plat " se înscrie cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului din sec iunea B,
pentru impozitul sau taxa pentru care exist obliga ie declarativ potrivit legii,
echivaleaz cu nedeclararea obliga iei respective. Corectarea obliga iilor declarate
eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declara ie rectificativ ", cod
14.13.01.00/r, conform procedurii în vigoare.
- Ordinul nr. 1340 din 16 iulie 2009 privind aprobarea modelului i con inutului
formularului 710 "Declara ie rectificativ ", cod 14.13.01.00/r
ANEXA 2, INSTRUC IUNI de completare a formularului 710 "Declara ie
rectificativ ", cod 14.13.01.00/r
1. Declara ia rectificativ se utilizeaz pentru corectarea impozitelor, taxelor i
contribu iilor administrate de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
i stabilite de
c tre pl titori prin autoimpunere sau cu regim de re inere la surs , declarate în
formularele 100 "Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de stat", ...;
4. Completarea formularului se face astfel (.......) 4.3. Date privind crean a fiscal
"Denumire crean fiscal " - se completeaz denumirea impozitului, taxei sau a
contribu iei care se rectific . Se va prelua denumirea exact a obliga iei de plat din
Nomenclatorul obliga iilor de plat la bugetul de stat;.... Coloana "Suma ini ial " :
Rândurile 1 - 4 se completeaz dup caz, înscriindu-se suma care s-a completat eronat
în declara ia care se rectific , respectiv formularul 100 "Declara ie privind obliga iile de
plat la bugetul de stat", Coloana "Suma corectat " :Rândurile 1 - 4 se completeaz
dup caz, înscriindu-se suma corect reprezentând impozitul, taxa sau contribu ia
datorat/datorat în perioada la care se refer declara ia corectat .
De asemenea , faptul ca doar „declaratiile fiscale” pot fi corectate este subliniat
de OG nr. 92 / 2003*** Republicat privind Codul de procedur fiscal
- ART. 84, Declara iile fiscale pot fi corectate de c tre contribuabil, din proprie
ini iativ .
Completarea de catre petenta in declaratia rectificativa 710 nr 9735/22.02.2010
a elementelor privind impozitul pe veniturile agricole :suma datorata initiala = 0 lei, suma
de plata initiala =0 ; suma datorala corectata = ..... lei, suma de plata corectata = .... lei
(fara a exista o declaratie initiala 100 care sa fi fost depusa cu aceste sume =0) nu a
produs nici un efect .
Astfel, in vederea analizarii indeplinirii acestei obligatii declarative Biroul
Solutionarea Contestatiilor a preluat din evidenta Administratiei Finantelor Publice a
Municipiului Focsani <Fisa sintetica totala privind impozitul pe venituri din activitati
agricole>, in care sunt evidentiate toate declaratiile societatii de la infiintare si pina la
data de 21.06.2013 referitoare la acest tip de impozit ; s-a constatat ca in mod corect
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Focsani nu a inregistrat declaratia
„rectificativa” acesta nefiind un document care sa indeplineasca conditiile legale ;
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impozitul pe venituri din activitati agricole in suma de .... lei nu figureaza inregistrat in
toata perioada analizata pe baza vreunei declaratii.
In ceea ce ce priveste plata sumei de .... lei in data de 22.02.2010 despre care
petenta considera in contestatie ca reprezinta achitarea impozitului pe veniturile din
activitati agricole aferent lunii 09.2009, Ordinul nr. 190 din 30 martie 2009, pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea i plata impozitului pe veniturile b ne ti
din agricultur realizate prin valorificarea produselor vândute c tre unit i specializate
pentru colectare, unit i de procesare industrial sau c tre alte unit i, pentru utilizare ca
atare> prevede la pct. 5. faptul ca „unit ile ....pl tesc impozitul pe baz de ordin de
plat pentru Trezoreria Statului în contul unic de venituri ale bugetului de stat
20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat” - sume încasate pentru bugetul de stat în
contul unic, în curs de distribuire", deschis la unit ile Trezoreriei Statului în a c ror
raz unit ile în cauz sunt înregistrate fiscal. „
Faptul ca unitatea a virat cu ordinul de plata nr 144/22.02.2010 suma de
......lei (specificatia fiind „bugetul de stat”) in contul unic ROTREZ69720470101
XXXXX deschis la Trezoreria operativa Comunala Focsani 2 – nu a produs efecte,
in conditiile in care nu a fost constituita obligatia de plata privind impozitul pe
veniturile din activitati agricole, contrar prevederilor OG nr. 92 / 2003*** Republicat
privind Codul de procedur fiscal :
(„- ART. 22, Obliga iile fiscale. Prin obliga ii fiscale, în sensul prezentului cod, se
în elege: a) obliga ia de a declara bunurile i veniturile impozabile sau, dup caz,
impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general consolidat;...;
- ART. 85 , Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate
bugetului general consolidat, (1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc astfel:a) prin declara ie fiscal , în condi iile art.
82 alin. (2) i art. 86 alin. (4);
- ART. 82(1) Declara ia fiscal se întocme te prin completarea unui formular pus
la dispozi ie gratuit de organul fiscal.(2) În declara ia fiscal contribuabilul trebuie s
calculeze cuantumul obliga iei fiscale, dac acest lucru este prev zut de lege.
- ART. 86(4) Declara ia fiscal întocmit potrivit art. 82 alin. (2) este asimilat cu
o decizie de impunere, sub rezerva unei verific ri ulterioare, i produce efectele juridice
ale în tiin rii de plat de la data depunerii acesteia.)”
Din documentul denumit „Distribuirea sumelor din contul unic” – editat la
data de 21.06.2013, preluat de organul de solutionare a contestatiilor de la
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Focsani si aflat la dosarul cauzei
se constata faptul ca suma de ......... lei a stins alte obligatii fiscale declarate de
petenta :
- impozit pe salarii = ..... lei ; (nr /data exp. catre trezorerie : 1/15.03.2010 );
- impozit pe salarii = ...... lei ; (nr/data exp catre trezorerie: 1/20.04.2010 );
- cheltuieli executare = .... lei ; (nr/data exp catre trezorerie: 2/31.03.2010
In concluzie, in mod justificat, in timpul controlului s-a stabilit ca obligatie
fiscala: impozit pe veniturile din activitati agricole aferente lunii 09.2009 in suma
de .... lei cu termen de plata 25.10.2009.
De asemenea ,intrucit impozitul pe veniturile din activitati agricole in suma de ...
lei era neachitat la data controlului (16.04.2013) conform celor mentionate mai sus, in
mod justificat au fost calculate accesorii in suma de ... lei pentru perioada 26.10.2009 16.04.2013 (data incheierii raportului de inspectie si deciziei de impunere, prin care se
stabileste aceasta obligatie fiscala).
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Avind in vedere aspectele prezentate mai sus, in temeiul actelor normative
precizate in decizie, art. 216 din OG 92/2003 R privind Codul de procedura fiscala,
coroborat cu art 11.1.a) din <Ordin nr. 450 / 2013 pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal >, se
DECIDE :
Respingerea contestatiei formulata impotriva Raportului de inspectie fiscala nr
FVN ...../16.04.2013, care a stat la baza intocmirii Deciziei de impunere nr F–VN
...../16.04.2013, ca fiind neintemeiata pentru suma de ..... lei , din care : impozit pe
veniturile din activitati agricole = .... lei, accesorii impozit pe veniturile din activitati
agricole = ..... lei.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 6
luni de la data comunicarii, conform prevederilor legale .
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