DECIZIA nr. 56 din 10.06.2010
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, investită cu soluţionarea
contestaţiilor conform titlului IX, cap.2, art. 209 din O.G. nr. 92/2003 R, privind
Codul de procedură fiscală, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice
TULCEA, asupra contestaţiei formulată de P.F.A. X împotriva Deciziei de
impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 nr... / ...2010,
cu privire la suma de ... lei.
Contestaţia a fost depusă în termenul legal prevăzut la art.207, pct.(1) din
OG 92/2003 R, privind Codul de procedură fiscală, aşa după cum specifică
organele fiscale în referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei.
Contestaţia este semnată de titularul dreptului procesual conform
prevederilor art. 206 din OG 92/2003R.
Condiţiile de procedură fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor
art. 206, 207 şi 209 din OG 92/2003 R, privind Codul de procedură fiscală, s-a
trecut la soluţionarea pe fond a contestaţiei.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:
I. Petentul, X PFA cu sediul în, contestă Decizia de impunere pentru plăţi
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010, nr.../...2010, cu privire la suma de ...
lei, cu următoarea motivaţie:
- << CONTEST DECIZIA DE IMPUNERE .... întrucât conform
prevederilor legii nr.571/2003 privind codul fiscal, art. “42 lit. k” coroborat cu
art. “71”, veniturile din agricultura - cultivarea de cereale, sunt scutite de
impozit pe venit.>>
În finalul contestaţiei petentul solicită analizarea şi anularea deciziei
mai sus menţionate.
II Organele fiscale au stabilit pentru anul fiscal 2010 prin decizia de
impunere nr.../...2010, pentru un venit net impozabil declarat de contribuabil de
... lei, un impozit datorat de ... lei.
Contribuabilul nu este de acord cu impozitul stabilit şi contestă decizia
de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010, cu
motivaţia expusă la punctul I din prezenta decizie.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a susţinerii
petentului precum şi a actelor normative în vigoare, se reţin următoarele:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea este investită să se
pronunţe dacă organele fiscale din cadrul A.F.P Tulcea, au stabilit în
conformitate cu prevederile legale, prin decizia de impunere pentru plăţi
anticipate cu tilul de impozit pe anul 2010 nr.../...2010, suma de ... lei.

În fapt,
Din documentele existente la dosarul cauzei se reţin următoarele:
- d-l X figurează în evidenţele fiscale ca persoană fizică autorizată din
data de ...2009 conform Certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrul
Comerţului cu nr. F36/.../2009, având ca activitate principală “Cultivarea
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase” cod CAEN 0111;
- în referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei organul fiscal
menţionează: “ pentru anul 2010 contribuabilul depune declaraţia privind
venitul estimat sub nr.../...2010 urmare careia se emite decizia de impunere
pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 cu nr... /...2010, cu
următoarele sume de plată:
- 15.03.2010 ........................... ... lei
- 15.06.2010 ........................... ...lei
- 15.09.2010 ........................... ... lei
- 15.12.2010 ........................... ... lei.”
Contribuabilul nu este de acord cu impozitul astfel stabilit şi contestă
Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010, pe
motivul încadrării la venituri neimpozabile în conformitate cu art. 42, lit. K din
Legea 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
şi formulează prezenta contestaţie pe care o înregistreaza la A.F.P. D.G.F.P.Tulcea sub nr.../...2010.
În drept, cauza îşi găseşte soluţionarea în prevederile OG nr. 92/2003R,
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările
ulterioare şi HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
* Nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei, afirmaţia
petentului potrivit căreia veniturile realizate nu sunt impozabile în conformitate
cu prevederile art. 42 lit. k) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, întrucât:
- potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 571/2003 “Categoriile de
venituri supuse impozitului pe venit, ..., sunt următoarele:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 65;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art.
77^1;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 .”

- HG 44/2004, Normele metodologice privind aplicarea Codului fiscal,
prevede:
“ 1. Veniturile din activităţi independente, inclusiv veniturile realizate de
persoanele fizice în cadrul unor asocieri fără personalitate juridică, din
cedarea folosinţei bunurilor, precum şi veniturile din activităţi agricole sunt
venituri pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual
impozabil, corespunzător fiecărei surse de venit, impozitul fiind final….
19. Exercitarea unei activităţi independente presupune desfăşurarea acesteia
în mod obişnuit, pe cont propriu şi urmărind un scop lucrativ. Printre
criteriile care definesc preponderent existenţa unei activităţi independente
sunt: libera alegere a desfăşurării activităţii, a programului de lucru şi a
locului de desfăşurare a activităţii; riscul pe care şi-l asumă întreprinzătorul;
activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi clienţi; activitatea se poate
desfăşura nu numai direct, ci şi cu personalul angajat de întreprinzător în
condiţiile legii.”
- petentul îşi desfăşoară activitatea în baza autorizaţiei nr... din ...2009, în
care este stipulată “Activitatea principală: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 0111” – desfăşurând astfel activitate în mod obişnuit, pe cont propriu,
urmărind un scop lucrativ şi pentru mai mulţi clienţi.
Faţă de cele mai sus prezentate, se reţine că petentului îi sunt aplicabile
prevederile art. 41 lit. a) din Legea nr. 571/2003 , privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi nicidecum prevederile art. 42 lit. k).
Organul fiscal a considerat în mod legal impozabile veniturile
realizate, de d-l X în baza autorizaţiei de funcţionare nr.../...2009 şi urmează a
se respinge ca neîntemeiată contestaţia petentului.
Pentru considerentele arătate şi în temeiul art.216, alin(1) din OG 92/
2003 R privind Codul de procedură fiscală, se
DECIDE:
Art. 1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de PFA X
cu privire la impozitul pe venit în sumă de ... lei stabilit prin Decizia de
impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 nr... /...2010.
Art.2 Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 luni de la data
comunicării, la Tribunalul Tulcea - secţia contencios administrativ, în condiţiile
legii.
DIRECTOR EXECUTIV,

