
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

d-na. X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. 
Covasna, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea 

de Ispec�ie Fiscal� Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de d-na. X, înregistrat� la 
A.I.F. Covasna sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere nr. --/2009 prin care s-a 
stabilit în sarcina contestatoarei impozit pe venit stabilit suplimentar de plat� pe anul 
2008 în sum� de  ??  lei �i major�ri aferente în sum� de ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) 
�i alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solutionare a contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de d-na. X, se atac� Decizia de impunere nr. --
/2009 prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei impozit pe venit stabilit 
suplimentar de plat� pe anul 2008 în sum� de  ??  lei �i major�ri de întîrziere 
aferente în sum� de ?? lei. 
 În motivarea contesta�iei, contestatoarea arat� c� Contractele de arendare nr. 
--, nr. --, nr. -- �i nr.--/2007 încheiate între petent� �i d-na. Y au fost reziliate înainte 
de termen, sens în care depune Adeverin�a nr. --/2009 emis� de Prim�ria B. 
 Fa�� de cele ar�tate se solicit� anularea impozitului pe venit stabilit� prin 
Decizia de impunere nr. --/2009 de c�tre organele de control din cadrul A.I.F. 
Covasna. 
 

 II. Organele fiscale din cadrul A.I.F. Covasna în temeiul prevederilor art. 
48 pct. 1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au emis Decizia de 
impunere nr. --/2009 prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei impozit pe venit 
stabilit suplimentar de plat� pe anul 2008 în sum� de  ??  lei �i major�ri de întîrziere 
aferente în sum� de ?? lei. 
 

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 
organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada 
controlului se re�in urm�toarele: 

 
 În fapt organele fiscale din cadrul A.I.F. Covasna a stabilit c� petenta a 
realizat venit impozabil din arendare în sum� de 735 lei, potrivit Contractelor de 
arendare nr.--, nr.--, nr.-- �i nr.--/2007 înregistrate la Prim�ria B. 

Astfel prin Decizia de impunere nr. --/2009 s-a stabilit în sarcina contestatoarei 
impozit pe venit stabilit suplimentar de plat� pe anul 2008 în sum� de  ??  lei �i 
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major�ri de întîrziere aferente în sum� de ?? lei, în temeiul prevederilor art. 48 pct. 1 
lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Totodat� potrivit Raportului de Inspec�ie fiscal� nr.5032/11.09.2009 întocmit, 
petenta la discu�ia final� a recunoscut venitul realizat �i nu a avut obiec�iuni fa�� de 
cele constatate de organul fiscal. 
 Prin contesta�ia formulat� contestatoarea solicit� anularea impozitului pe venit 
stabilit� prin Decizia de impunere nr. --/2009 întruc�t sus�ine faptul c� Contractele de 
arendare nr.--, nr.--, nr.-- �i nr.--/2007 încheiate între petent� �i Y au fost reziliate 
înainte de termen, sens în care depune Adeverin�a nr. --/2009 emis� de Prim�ria B. 
 În drept, privind determinarea st�rii de fapt fiscale sunt aplicabile prevederile 
art. 52 alin.1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cit�m: „(1) 
Contribuabilul sau alt� persoan� împuternicit� de acesta are obliga�ia de a furniza 
organului fiscal informa�iile necesare pentru determinarea st�rii de fapt fiscale. În 
acela�i scop, organul fiscal are dreptul s� solicite informa�ii �i altor persoane cu care 
contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informa�iile furnizate 
de alte persoane se iau în considerare numai în m�sura în care sunt confirmate �i de 
alte mijloace de prob�.” 
 Astfel potrivit dispozi�iilor legale de mai sus se re�ine c� Adeveren�a nr. --/2009 
emis� de Prim�ria B potrivit c�reia se confirm� c� contractele de arendare nr.--, nr.--, 
nr.-- �i nr.--/2007, încheiate între petent� �i d-na. Y au fost reziliate înainte de 
termen, este insuficient� în dovedirea st�rii de fapt fiscale, întrucât nu se precizeaz� 
data la care a intervenit rezilierea contractelor, �i nici nu s-a depus actul propriuzis de 
reziliere conven�ional� încheiat întere p�r�i, act care urma a fi înregistrat la prim�rie 
dup� acordul de reziliere manifestat de p�r�ile contractante. 
 Fa�� de cele ar�tate în ceea ce prive�te rezilierea contractelor în baza c�rora 
s-a efectuat impozitarea în anul 2008 a petentei de c�tre organele de control, se 
re�ine faptul c� acesta nu a depus în proba�iune pentru sus�inerea contesta�iei acte 
juridice valabile în acest sens, �i anume, dup� caz, act de reziliere conven�ional� sau 
hot�r�re judecatoreasc� potrivit prevederilor art. 1020-1021 din Codul civil.  

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, 

art. 210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de d-na. X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, bl.--, 
sc.--, ap.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere nr. --/2009, act 
administrativ fiscal încheiat de organele fiscale din cadrul A.I.F. Covasna, ca 
neîntemeiat�. 

 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


