
Decizia nr.127/2011..
 

cu  privire  la  solutionarea  contestatiei  formulata  de  contribuabila  X   din 
.........., jud Buzau, CNP .......,  inregistrata la DGFP Buzau sub nr. ............
 

                                  

 

        Directia generala a  Finantelor  Publice a judetului  Buzau a fost  sesizata 
de  Administratia  Finantelor  Publice  a  orasului  Pogoanele  cu  privire  la 
contestatia  formulata  de  contribuabila  X   din  orasul  .............impotriva 
deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit  pe anul 2010, 
nr. ....... din .........2011.
        Contestatia  a  fost  depusa  si  inregistrata  la  AFP oraseneasca  Pogoanele 
sub  nr.  ......./.2011  si  inaintata  spre  competenta  solutionare  DGFP Buzau  la 
data de .....03.2011.
        

        Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.207  alin  (1)  din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata.
        Constatand  ca  in  speta  sunt  indeplinite  dispozitiile  art.  209 alin  (1)  lit 
a) din OG NR. 92 /2003 ,  Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului 
Buzau legal este investita sa se pronunte asupra contestatiei formulate.
        Obiectul  contestatiei  il  constituie obligatiile  de plata  in suma de ........ 
lei reprezentand impozit pe venituri din activitati agricole.
 

        I In sustinerea contestatiei petenta invoca urmatoarele motive:
        Contestatoarea  sustine  ca  nu  au  fost  respectate  prevederile  art.  74, 
coroborat cu art.82 Cod Fiscal deoarece nu a depus declaratie privind veniul 
estimat,  fiind  impusa  la  norma  de  venit,  desi  decizia  de  impunere  pentru 
plati  anticipate  se  emite  numai  la  impunerea  in  sistem real,  conform art.  74 
alin.( 3).
        In  decizia  de  impunere  nu  se  mentioneaza  tipul  activitatii  agricole 
(  cultura  )si  numarul  de  ari,  nu  s-a  realizat  impunerea  conform  OMFP  nr. 
411/2006.
        Impunerea  s-a  facut  din  oficiu,  intrucat  nu  a  fost  depusa  nicio 
declaratie nefiind respectate prevederile din OMFP nr. 1393 /2006, nu a fost 
notificata  de  organul  fiscal  privind  obligatia  de  a  depune  vreo  declaratie, 
nefiind respectate prevederile art. 7 si art. 9 din OG nr. 92 /2003.
        In  conformitate  cu  prevederile  art.42 lit  K)  din  Codul  Fiscal  veniturile 
din  agricultura  nu  sunt  impozabile,  contestatoarea  sustinand  ca  veniturile 



obtinute  in  baza  certificatului  de  producator  eliberat  de  Primarie  provin 
exclusiv  din  cultura  pepenilor  in  cimp  in  sistem  neirigat  si  neinfoliat, 
nefiind  nici  de  natura  floricola,  legumicola  nici  pepiniere  pomicole, 
viticolesi alte asemena culturi cu caracter multianual.
        Contestatoarea  precizeaza  ca  normele  de  venit  in  baza  carora  a  fost 
impusa  nu  au  fost  publicate  conform  art.  72  alin  (1)  Cod  Fiscal  desi  au 
caracter de informatii publice.

II.  Din decizia  de impunere  pentru plati  anticipate  cu titlu  de impozit  pe 
anul  2010  nr.  .........  din  15.02.2011  se  retine  ca  organul  fiscal 
teritorial  in  baza  art.  82  din  Legea  nr.  571  /2003  privind  Codul  fiscal 
si  a  Declaratiei  privind  venitul  realizat  in  anul  2010  nr.  .........2010, 
contribuabila  a  fost  impusa  pentru  veniturile  realizate  din  activitatile 
agricole  pe  baza  normelor  de  venit  la  un  impozit  pe  venit  in  suma  de 
....... lei, comunicat petentei la data de 02.03.2011.

III.               Avand  in  vedere  motivatiile  contestatoarei,  documentele 
anexate  la  dosarul  cauzei,  raportat  la  actele  normative  in  vigoare  cu 
referire la obiectul contestatiei se retine:
Contribuabila X ,  are domiciliul  in ..........  jud Buzau,  identificata  prin 
CNP ........
Impozitul  pe  venitul  din  activitati  agricole  in  suma  de  ....  lei  este 
aferent  venitului  net  in  cuntum de ....lei  realizat  in  anul  2010 si  a  fost 
stabilit  in conformitate  cu art.  71,  lit  c)  coroborat  cu art.  74 din Legea 
nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  actualizata  si  republicata  care 
prevede: 
art.71 ” Definirea veniturilor din activitati agricole
    Veniturile  din  activitati  agricole  sunt  venituri  din  urmatoarele 
activitati:
      c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.
   Art.  74 Calculul  si  plata impozitului  aferent  veniturilor  din activitati 
agricole     
  (2)  Orice  contribuabil  care  desfasoara  o  activitate  agricola  prevazuta 
la  art.  71  pentru  care  venitul  se  determina  pe  baza  de  norma  de  venit 
are  obligatia  de  a  depune  anual  o  declaratie  la  organul  fiscal 
competent,  pana la data  de 25 mai  inclusiv a anului  fiscal,  pentru anul 
in  curs.  In  cazul  unei  activitati  pe  care  contribuabilul  incepe  sa  o 
desfasoare  dupa  data  de  25  mai,  declaratia  se  depune  in  termen  de  15 
zile  inclusiv  de  la  data  la  care  contribuabilul  incepe  sa  desfasoare 
activitatea “.
        Intrucat  contribuabila  pentru  anul  2010  detinea  certificat  de 
producator  agricol  eliberat  de  Primaria  orasului  .....  conform  adresei 
nr.  ......./.2010,  inregistrata  la  AFP  –  oraseneasca  Pogoanele  sub  nr. 



......./.2010,  obtinand  venituri  din  comercializarea  pepenilor,  avea 
obligatia  conform  art.  74  alin  (2)^1  din  Legea  nr.  571/2003  privind 
Codul  fiscal,  coroborat  cu  dispozitiile  pct.  3  din  Ordinul  MFP  nr. 
...../.2006  privind  procedura  de  declarare  si  stabilire  a  impozitului  pe 
veniturile  din activitati  agricole  impuse  pe baza  de norme de venit,  de 
a depune Declaratia privind veniturile din activitati agricole- impunere 
pe  norme  de  venit,  cod  ......  pana  la  data  de  25  mai  inclusiv  a  anului 
fiscal 2010. 
       Deoarece petenta  nu a  respectat  dispozitiile  legale  mentionate  mai 
sus,  organul  fiscal  teritorial,  in  baza  informatiilor  primite  de  la 
Primaria  orasului  Pogoanele  adresa  nr.  .../2010,  si  anexa  la  aceasta 
pozitia  nr........  pentru cultura  de  pepeni  pe o suprafata  de  1  (  un )  ha, 
dealtfel  recunoscut  si  de  contribuabil,  conform  Normelor  de  venit 
stabilite  de  catre  Directia  Agricola  Buzau  si  Directia  Generala  a 
Finantelor  Publice  Buzau,  a  emis  Decizia  de  impunere  pentru  plati 
anticipate cu titlu de impozit  pe anul 2010 nr. ........./.2011, venitul net 
determinat  pe baza normei  de venit  fiind in suma de ......  lei,  venit  net 
impozabil  ......  lei,  la  care  revine  conform  art.74  din  Legea  nr. 
571/2003  privind  Codul  fiscal  coroborat  cu  art.1  din  Ordinul  nr. 
411/2003  prin  aplicarea  cotei  de  16%,  un  impozit  in  cuantum de  ....... 
lei,  si  care  trebuia  achitat  in  baza  art.  82,  alin  (1)  si  alin  (3)  in  2 
transe,  respectiv  pana  la  data  de  01.09.2010  si  respectiv  15.11.2010, 
50% din impozitul datorat ( ........ lei pe transa ).
         Obligatia  de  a  depune  declaratia  privind  veniturile  realizate  este 
reglementata  si  de  art.  81,  art.  82,  art.  83  din  OG nr.  92/2003  privind 
Codul de procedura fiscala, care precizeaza:
      art.  81  alin (1) Obligatia de a depune declaratii fiscale “Declaratia 
fiscala  se  depune  de  catre  persoanele  obligate  potrivit  Codului  fiscal, 
la termenele stabilite de acesta.” (art 74, alin (2) 1 din Codul fiscal).
           art. 82 Forma si continutul declaratiei fiscale
alin (3) “Contribuabilul  are obligatia de a completa  declaratiile fiscale 
inscriind corect,  complet  si  cu buna-credinta  informatiile  prevazute  de 
formular,  corespunzatoare  situatiei  sale  fiscale.  Declaratia  fiscala  se 
semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit.”
         art.83    Depunerea declaratiilor fiscale
alin  (1)”  Declaratia  fiscala  se  depune  la  registratura  organului  fiscal 
competent  sau  se  comunica  prin  posta  cu  confirmare  de  primire. 
Declaratia  fiscala  poate  fi  transmisa  prin  mijloace  electronice sau prin 
sisteme  de  transmitere  la  distanta.  In  cazul  impozitelor,  taxelor  si  al 
contributiilor  administrate  de  Agentia  Nationala  de  Administrare 
Fiscala,  procedura  privind  transmiterea  declaratiilor  prin  mijloace 
electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta se stabileste prin 



ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala”.
        Pentru  considerentele  retinute  in  continutul  deciziei,  in  temeiul 
art.  207,  art.  209  ,  art.  210  si  art.  216  din  O.G.  nr.  92/2003  privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, se:
 

                                        DECIDE:
Art.  1  Respingerea  contestatiei  formulata  de  contribuabila  X  ,  ca 
neintemeiata  pentru  suma  de  .....  lei,  reprezentand  impozit  pe  venituri 
din activitati agricole.
Art  .2   Biroul  solutionare  contestatii  va  comunica  prezenta  decizie 
contestatoarei, respectiv Administratiei Finantelor Publice a ........;
Art.3  Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  in  termen  de  6  luni  de  la 
comunicare  la  Tribunalul  Judetean  Buzau,  conform  legislatiei  in 
vigoare.
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