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Biroul  Solutionare  Contestatii  din  Cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice ... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice – Serviciul Gestiune 
Registrul  Contribuabil  si  Declaratii  prin  adresa  nr.  ...  cu  privire  la  contestatia 
formulata de dl. ... cu domiciliul in ..., inregistrata la DGFP ... sub nr. ....

Obiectul contestatiei il constituie masurile dispuse de organul fiscal prin Decizia de 
impunere nr. ... privind virarea la bugetul consolidat al statului a creantelor bugetare, in 
suma de ... lei, reprezentand diferente de impozit anual de regularizat stabilite in plus.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din O.G. nr. 92/2003 ® 
privind Codul de procedura fiscala.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ...  prin  Biroul  Solutioare  Contestatii 
constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din O.G. 
92/2003 ® privind Codul de procedura fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta 
contestatie.

I Dl. ... contesta Decizia de impunere nr. ... pentru urmatoarele motive:
In  urma  depunerii  Declaratiei  privind  veniturile  realizate  in  anul  2007  din 

activitatea independenta inregistrata la Administratia Finantelor Publice ...  sub nr. ..., 
organul fiscal a emis Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in anul 2007 
nr. ... .

Petentul  contesta  suma de ...  lei  reprezentand impozit  pe venitul  annual  datorat 
inscrisa  in  Decizia  nr.  ...,deoarece in conformitate  cu prevederile art.42 alin.  K din 
Legea  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  veniturile  din  agricultura  cu  exceptia  celor 
prevazute  la art.71 , sunt venituri neimpozabile in intelesul impozitului pe venit.

Avand in vedere cele mentionate mai sus si faptul ca societatea realizeaza venituri 
cuprinse in acest articol al Codului fiscal, societatea, considera ca Decizia anuala nr. ..., 
privind veniturile din activitati indepedente  pe anul  2007, a fost emisa eronat si solicita 
anularea acesteia.

II  Administratia  Finantelor  Publice  ...  –  Serviciul  Gestiune  Registrul 
Contribuabil si Declaratii, in Referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei 
nr. ..., sustine urmatoarele:

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere nr.  ... .
Contestatia  a  fost  depusa in  termenul  prevazut  la  art.  207 din OG nr.  92/2003, 
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republicata si actualizata.
Dl. ...este membru asociat al AF ... autorizata in baza Autorizatiei nr..... emisa de 

Primaria ... in care se specifica :
-  activitatea  principala  –  activitati  de  servicii  anexe  agriculturii  ;  gradinarit 

peisagistic 
- activitati secundare –  cultivarea cerealeleor , porumbului si a altor plante .
Petentul  obtine  venituri  din  mai  multe  activitati  dar  nu  toate  activitatile  sunt 

considerate neimpozabile  conform punctului  9 din HG nr.  44/2004, privind Normele 
metodologice de aplicare a codului fiscal.

Avand in vedere ca Dl. ... solicita scutire la plata impozitului pe venit, va trebui sa 
faca dovada ca toate veniturile sunt obtinute din activitatea considerata neimpozabila. 

In concluzie, avand in vedere cele prezentate anterior, organul fiscal considera ca 
decizia anuala  pe anul 2007 nr. ...  a fost intocmita corect.

III  Luand  in  considerare  constatarile  organului  de  inspectie  fiscala, 
documentele existente la dosarul contestatiei  precum si actele normative in vigoare 
in perioada invocata de contestatoare si organul de control se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii DGFP ...  prin Biroul Solutionare Contestatii  este de a 
stabili legalitatea emiterii  Deciziei de impunere nr.... .prin care s-a dispus plata sumei de 
...  lei  ce  reprezinta   diferenta   de  impozit  anual  de  regularizat  stabilit  in  plus  ,  in 
conditiile in care societatea realizeaza venituri  neimpozabile  din activitati  agricole al 
caror cuantum nu este precizat in declaratii. 

In fapt, prin Decizia nr.... Administratia Finantelor Publice ... a stabilit in sarcina 
domnului  ...  in  baza   declaratiei  nr....,   privind  veniturile  realizate  pe  anul  2007,  o 
diferenta de impozit annual de  regularizat in plus in suma de ... lei si nu in suma de ... 
lei cat se contesta .Din  suma de ... lei reprezentand impozit  pe venitul net anual datorat 
s-au scazut  obligatiile   privind platile  anticipate  in suma de ..lei,  prin  Decizia  nr..... 
stabilindu-se  o diferenta de impozit annual de  regularizat in plus in suma de ... lei , 
dupa cum urmeaza:

● Venit net/pierdere din activitati comerciale ... lei
● Venit net anual ... lei
● Venit net impozabil                                              ... lei
● impozit pe venitul net annual impozabil  ... lei 
● obligatii privind platile anticipate                           ... lei 
● Impozit pe venitul net anual  ....lei

Potrivit  art.  206  din  OG nr.92  privind  Codul  de  procedura  fiscala  al.(2) 
“Obiectul  contestaţiei  îl  constituie numai sumele şi  măsurile stabilite şi 
înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal 
atacat,  cu  excepţia  contestaţiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a 
actului administrativ fiscal.”
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Suma inscrisa ca obligatie de plata in Decizia de impunere .nr.... este de ... lei nu de 
... lei.
Organul de solutionare a contestatiei retine din documentele atasate la dosarul cauzei ca 
organul fiscal din cadrul Administratie Finantelor Publice ... a emis Decizia de impunere 
anuala nr.....  in  baza Declatratiei  nr.  ...  depusa de dl  ..   la Administratia  Finantelor 
Publice..... .

Prin declaratia nr.  ...  privind veniturile realizate in anul  2007  dl ...   a  declarat 
urmatoarele:

● Venit brut ... lei
● Cheltuieli deductibile ... lei
● Venit net   ...lei 

Avand in vedere ca la randul 1C – “Venit scutit la plata impozitului pe venit”, 
din aceasta declaratie, contestatorul nu a trecut nicio suma, organul fiscal a calculat 
corect impozitul pe venit in suma de ...  lei  din care s-au  scazut obligatiile  privind 
platile anticipate in suma de ... lei  ,  stabilindu-se  o diferenta de impozit annual de 
regularizat in plus in suma de ... lei .

In drept, sunt aplicabile prevederile art. 82, al. (3) din OG nr. 92/2003, privind 
Codul de procedura fiscala:

Art. 82 - Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale
(3)  “Contribuabilul are obligaţia de a completa declaraţiile  fiscale înscriind 

corect,  complet  şi  cu  bună-credinţă  informaţiile  prevăzute  de  formular, 
corespunzătoare  situaţiei  sale  fiscale.  Declaraţia  fiscală  se  semnează  de  către 
contribuabil sau de către împuternicit”.

De asemenea art. 84, al. (1) si al. (5) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, 
prevede:

Art. 84 - Stabilirea şi plata impozitului pe venitul net anual impozabil
(1)  “Impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual datorat este 

calculat  de  organul  fiscal,  pe  baza  declaraţiei  privind  venitul  realizat,  prin 
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/câştigul net anual din 
anul fiscal respectiv, cu excepţia prevederilor art. 67 alin. (3) lit. a)”.

(5)  “Organul  fiscal  stabileşte  impozitul  anual  datorat  şi  emite  o  decizie  de 
impunere,  în intervalul  şi  în forma stabilite prin ordin al  ministrului  finanţelor 
publice”.

Se retiine ca organul fiscal a calculat impozitul pe venit in conformitate cu datele 
inscrise de domnul ... in declaratia  privind veniturile realizate in anul 2007 unde  nu se 
specifica ca realizeaza venituri neimpozabile si cuatumul acestora.

Prin urmare, avand in vedere ca organul de control fiscal a stabilit corect 
diferenta de impozit annual de  regularizat in plus in suma de ... lei ,  contestatia 
urmand sa fie respinsa ca neintemeiata.
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Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul art. 82 din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala;  art.  84 din Legea nr.  571/2003, privind 
Codul fiscal coroborate cu art. 205,  206, 207, 209, 210 si 216 al. 1 din OG 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala.

   Directorul Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice

DECIDE:

Art.  1.  Respingerea  in  totalitate  a  contestatiei  pentru  suma  de  ...  lei, 
reprezentand   diferenta   de  impozit  annual  de   regularizat  in  plus, ca  fiind 
neintemeiata;

Art. 2 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .. in termen de 6 luni de 
la comunicare.

                                       DIRECTOR EXECUTIV,
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