DECIZIA nr.-/2009
privind solu ionarea contesta iei formulate de
D-ul X,
cu domiciliul în --, nr.--, 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 Inspec ie Fiscal Covasna, Serviciul Inspec ie Fiscal Persoane Fizice, prin
adresa nr. --/2009, înregistrat la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009, asupra
contesta iei formulat de D-ul X, înregistrat la organul fiscal teritorial sub nr. --/2009.
Obiectul contesta iei îl constituie Decizia de impunere nr.--/2009 aferent
anilor 2007 i 2008, emis pe baza Raportului de inpec ie fiscal nr.--/2009 prin care
s-au stabilit impozit pe venit suplimentar i accesorii aferente în sum de ?? lei.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de prevederile art.
205 alin. (1), art. 206 i art. 209 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscal , republicat , D.G.F.P. Covasna este investit , prin Compartimentul
de solu ionare a contesta iilor, s solu ioneze pe fond contesta ia.

I. Prin contesta ia formulat de D-ul X, se cere recalcularea impozitului pe

venit aferent anilor 2007 i 2008 luând în considerare art.62 din Legea nr.571/2003,
republicat , privind Codul Fiscal i hot rârile Consiliului Jude ean Covasna cu privire
la pre urile practicate pentru produsele agricole în jude ul Covasna.
Referitor la major rile de întârziere contestatoarea su ine c nu datoreaz
sumele respectiv din motivul c nu a primit în tiin are i soma ie despre impozitul
datorat în consecin nu a cunoscut nici data scaden ei pân la care trebuia s
pl teasc impozitul pe venit.

II. Organele de control din cadrul Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna,

Serviciul Inspec ie Fiscal Persoane Fizice, în urma efectu rii controlului la D-ul X,
au stabilit impozit pe venit suplimentar i accesorii aferente în sum de ?? lei.

III. Avand în vedere actele i documentele dosarului, sus inerile
contestatoarei, constatarile organelor de inspec ie fiscal , în raport cu actele
normative incidente în cauz , se re in urm toarele :
Conform pct.12.6 din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , din care cit m:
“12.6. În situa ia în care se pronun o solu ie de desfiin are total sau par ial
a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au
condus la desfiin are.”
În consecin
conform art.62, alin.1 din Legea nr.571/2003, republicat ,
privind Codul Fiscal, din care cit m:
“Art. 62

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosin ei bunurilor
(1) Venitul brut reprezint totalitatea sumelor în bani i/sau echivalentul în lei
al veniturilor în natur
i se stabile te pe baza chiriei sau a arendei prev zute în
contractul încheiat între p r i pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încas rii
chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaz cu valoarea cheltuielilor ce cad,
conform dispozi iilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui
de in tor legal, dac sunt efectuate de cealalt parte contractant . În cazul în care
arenda se exprim în natur , evaluarea în lei se va face pe baza pre urilor medii ale
produselor agricole, stabilite prin hot râri ale consiliilor jude ene i, respectiv, ale
Consiliului General al Municipiului Bucure ti, ca urmare a propunerilor direc iilor
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale,
hot râri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hot râri se
transmit în cadrul aceluia i termen direc iilor generale ale finan elor publice jude ene
i a municipiului Bucure ti, pentru a fi comunicate unit ilor fiscale din subordine.”
Organele de control trebuia s aib în vedere hot rârile Consiliului Jude ean
Covasna cu privire la pre urile practicate pentru produsele agricole în jude ul
Covasna.
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 :
DECIDE:
Admiterea contesta iei formulat de D-ul X, cu domiciliul în --, nr.--, jud.
Covasna, împotriva Deciziei de impunere nr.--/2009 aferent anilor 2007 i 2008,
emis pe baza Raportului de inpec ie fiscal nr.--/2009 prin care s-au stabilit impozit
pe venit suplimentar i accesorii aferente în sum de ?? lei, ca întemeiat
i în
consecin desfiin eaz Decizia de impunere nr.--/2009 aferent anilor 2007-2008 i
Raportul de inpec ie fiscal nr.--/2009 prin care s-au stabilit impozit pe venit
suplimentar i accesorii aferente în sum de ?? lei, i las ca m sur refacerea
actelor desfiin ate cu respectarea pct. 12.7 si pct 12.8 din O.G. nr. 519/2005 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , din care cit m:
“12.7. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de 30 de zile de
la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i perioad i acela i obiect al
contesta iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor
aferente.
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor
deciziei de solu ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari
dec t cele din actul desfiin at, acesta putând fi contestat potrivit legii.“
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