
  DECIZIA NR. 104/2013 
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de ... din Nucet

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata de 
Administratia  Finantelor  Publice  Targoviste  asupra  contestatiei 
inregistrata la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ... formulata de ... cu domiciliul 
in ... jud. Dambovita, avand CNP...

Petentul contesta Deciziile de impunere din oficiu nr.  ...  din data 
de ... emise de Administratia Finantelor Publice Targoviste pentru suma 
totala contestata de ... lei, reprezentand:

- ... lei - impozit pe venitul aferent anului 2006;
-   ... lei - impozit pe venitul aferent anului 2007;
- ... lei - impozit pe venitul aferent anului 2008;
- ... lei - impozit pe venitul aferent anului 2009;
-  ... lei - impozit pe venitul aferent anului 2010.

Contestatia are aplicata semnatura titularului dreptului procesual si 
a fost depusa in termenul legal de depunere asa cum prevad art. 206 si 
art.  207  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 209 
alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala a 
Finantelor Publice Dambovita este investita a se pronunta asupra cauzei.

I. Petentul contesta Deciziile de impunere din oficiu nr.... din data 
de  ...  emise  de  Administratia  Finantelor  Publice  Targoviste  din 
urmatoarele motive:

Petentul  precizeaza  in  contestatie  ca  nu  a  primit  30%  din 
cantitatea de produse realizata de arendas.

Fata de cele mai  sus precizate  ... solicita  anularea Deciziilor  de 
impunere din oficiu nr.  ...  din data de ...  pentru suma totala de ...  lei, 
reprezentand impozit pe venit aferent anilor 2006, 2007, 2008, 2009 si 
2010.
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II.  Prin Deciziile de impunere din oficiu nr. ... din data de ... emise 
de Administratia Finantelor Publice Targoviste organele fiscale au stabilit 
pentru anul 2006 un impozit pe venit in suma de ... lei,  pentru anul 2007 
un impozit pe venit in suma de... lei,  pentru anul 2008 un impozit pe venit 
in suma de ... lei, pentru anul 2009 un impozit pe venit in suma de ..0 lei 
si  pentru anul 2010 un impozit pe venit in suma de ... lei.

In referatul privind solutionarea contestatiei organul fiscal propune 
respingerea  contestatiei  formulata  de  ...  din  Nucet.  Totodata  se 
mentioneaza ca in cauza nu s-a formulat sesizare penala.

III. Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele  
existente  la  dosarul  cauzei,  motivatiile  contestatorului  si  in  raport  cu 
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este investita 
sa  se  pronunte  asupra  contestatiei  formulata  de  ...  impotriva 
Deciziilor de impunere din oficiu nr. ... din data de ... pentru suma 
totala  contestata de  ...lei,  reprezentand  impozit  pe  venit  aferent 
anilor 2006 - 2010.

In fapt,  persoana fizica  ... a arendat teren agricol in suprafata de 
30.000 m.p., catre Societatea Comerciala de ... S.A. potrivit contractului 
de arenda nr. ... inregistrat la Primaria Nucet sub nr. ...2 si la Primaria 
Baleni sub nr. ...

Venitul  net  din  cedarea  folosinţei  bunurilor  se  stabileşte potrivit 
prevederilor art. 62  din Legea nr. 571/2003, republicata, cu modificarile si 
completarile  ulterioare,  care  stipuleaza  ”(1)  Venitul  brut  reprezintă 
totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură  
şi  se  stabileşte  pe baza  chiriei  sau a  arendei  prevăzute  în  contractul  
încheiat  între  părţi  pentru  fiecare  an  fiscal,  indiferent  de  momentul  
încasării chiriei sau arendei. 

(2)  Venitul  net  din  cedarea folosinţei  bunurilor  se  stabileşte  prin  
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei  
de 25% asupra venitului brut.”

Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  reiese  ca  pentru 
veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor petentul nu a depus 
declaraţiile  de  venit  asa  cum prevede  art.  83  alin.  (1)  din  Legea  nr. 
571/2003,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  care 
stipuleaza: “(1) Contribuabilii [...] au obligaţia de a depune o declaraţie de 
venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declaraţia de 
venit se depune o dată cu declaraţiile speciale pentru anul fiscal, până la 
data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.”
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Organul  fiscal  din  cadrul  Administratiei  Finantelor  Publice 
Targoviste a emis din oficiu in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) 
din  O.G.  nr.  92/2003,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare, Decizia  de impunere din oficiu nr. ... prin care s-a stabilit de 
plata impozit pe venit aferent anului 2006 in suma de ... lei, Decizia  de 
impunere din oficiu nr. ... prin care s-a stabilit de plata impozit pe venit 
aferent anului 2007 in suma de ...lei, Decizia de impunere din oficiu nr.... 
prin care s-a stabilit de plata impozit pe venit aferent anului 2008 in suma 
de ... lei, Decizia de impunere din oficiu nr ... prin care s-a stabilit de plata 
impozit  pe  venit  aferent  anului  2009  in  suma  de  ...  lei,  Decizia  de 
impunere din oficiu nr ... prin care s-a stabilit de plata impozit pe venit 
aferent anului 2010 in suma de ... lei. 

In  referatul  cu  propuneri  de solutionare  organul  fiscal  din  cadrul 
A.F.P.  Targoviste  precizeaza  ca  deciziile  au  fost  emise  ca  urmare  a 
nedeclararii de catre petent a veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, 
avand in vedere contractul de arenda, productia medie la hectar precum 
si preturile medii la produsele agricole transmise de Institutul National de 
Statistica – Directia Judeteana de Statistica Dambovita. 

Afirmatia petentului ca nu a primit 30% din cantitatea de produse 
realizata de arendas, nu poate fi retinuta in cauza intrucat in referatul cu 
propuneri de solutionare organul fiscal precizeaza ca petentul putea sa 
depuna declaratiile de venit care corectau impozitul pe venit stabilit din 
oficiu. Din documentele existente la dosarul cauzei reiese ca petentul nu 
a  depus  declaratii  de  venit  aferente  anilor  2006  –  2010  cu  veniturile 
realizate.

Avand in vedere cele de mai sus precum si precizarile din referatul 
organului  fiscal  al  Administratia  Finantelor  Publice  Targoviste  se  va 
respinge contestatia pentru suma totala contestata de ... lei, reprezentand 
impozit pe venit stabilit din oficiu aferent anilor 2006 -2010.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile urmatoarelor 
articole:

Art. 83 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:

“(4) Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să 
procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 
altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a  
obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de  
15  zile  de  la  înştiinţarea  contribuabilului  privind  depăşirea  termenului  
legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au 
obligaţia  declarării  bunurilor  sau  veniturilor  impozabile,  stabilirea  din  
oficiu  a  obligaţiei  fiscale  se  face  prin  estimarea  bazei  de  impunere,  
potrivit  art.  67. Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de 
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Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală,  înştiinţarea  pentru 
nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se 
face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această  
situaţie.”

Art.  62,  art.  83  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza:

art.  62  -  “Stabilirea  venitului  net  anual  din  cedarea  folosinţei  
bunurilor

(1)  Venitul  brut  reprezintă  totalitatea  sumelor  în  bani  şi/sau 
echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se stabileşte pe baza chiriei  
sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an 
fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei. Venitul brut se 
majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în  
sarcina  proprietarului,  uzufructuarului  sau  a  altui  deţinător  legal,  dacă 
sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În cazul în care arenda se 
exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale  
produselor  agricole,  stabilite  prin  hotărâri  ale  consiliilor  judeţene  şi,  
respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a 
propunerilor  direcţiilor  teritoriale  de  specialitate  ale  Ministerului  
Agriculturii,  Pădurilor  şi  Dezvoltării  Rurale,  hotărâri  ce  trebuie  emise 
înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul  
aceluiaşi termen direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a  
municipiului  Bucureşti,  pentru  a  fi  comunicate  unităţilor  fiscale  din 
subordine.

(2)  Venitul  net  din  cedarea folosinţei  bunurilor  se  stabileşte  prin  
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei  
de 25% asupra venitului brut.[...]”

art. 83 - “(1) Contribuabilii prevăzuţi la  art. 40 alin. (1) lit. a) şi cei  
care  îndeplinesc  condiţiile  de  la  art.  40 alin.  (2),  cu  excepţia 
contribuabililor prevăzuţi la alin. (4) din prezentul articol, au obligaţia de a  
depune o declaraţie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare 
an fiscal. Declaraţia de venit se depune o dată cu declaraţiile speciale  
pentru anul fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui  
de realizare a venitului.”

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul art. 
83  alin.  (4)  din  O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de procedura Fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,art. 62, art. 83 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 70, art. 209 alin. (1) 
pct. a), art. 210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se:
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DECIDE

1. Respingerea ca neintemeiata legal a contestatiei nr. ... formulata 
de ... impotriva Deciziile de impunere din oficiu nr. ... din data de ... emise 
de  Administratia  Finantelor  Publice  Targoviste  pentru  suma  totala 
contestata de ... lei, reprezentand:

-... lei - impozit pe venitul aferent anului 2006;
-  ... lei - impozit pe venitul aferent anului 2007;
- ... lei - impozit pe venitul aferent anului 2008;
- .. lei - impozit pe venitul aferent anului 2009;
-  ... lei - impozit pe venitul aferent anului 2010.

2. In  conformitate  cu  prevederile  art.  218  alin  (2)  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data 
primirii,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta  din  cadrul 
Tribunalului Dambovita.

          ...
     Director Executiv,           
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