DECIZIA Nr.1524
din ...2010
Directia generala a finantelor publice, Biroul de solutionare a contestatiilor a fost
sesizata de catre Administratia finantelor publice, privind solutionarea contestatiei
formulata de catre X INTEPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul .......
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei finantelor publice ... prin Decizia de impunere anuala pentru
veniturile realizate pe anul 2009 nr. ......30.06.2010 prin care s-a stabilit ca datorata
suma totala de..... lei .
Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata , in raport de comunicarea
Deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate pe anul 2009 nr.
....../30.06.2010, respectiv 30.06.2010, si de data inregistrarii contestatiei la
Administratia Finantelor Publice ....., respectiv 27.07.2010, conform stampilei acestei
institutii.
Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
I. Petentul X INTEPRINDERE INDIVIDUALA contesta suma de .... lei
reprezentand diferenta de impozit pe venitul anului 2009 stabilita prin Decizia de
impunere anuala pe anul 2009 nr. ....../30.06.2010 ,motivând urmatoarele:
Contestatarul mentioneaza ca s-a infiintat ca Inteprindere Individuala in baza
OUG 44/2008 si are ca activitate principala cultivarea legumelor si a pepenilor , a
radacinoaselor si tuberculilor iar ca activitati secundare : cultivarea cerealelor( exclusiv
orez) , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase ;
activitati auxiliare pentru productia vegetala ; comert cu ridicata a florilor si a plantelor ,
comert cu ridicata a fructelor si legumelor .
Petentul considera ca veniturile realizate sunt de natura veniturilor neimpozabile
in conformitate cu art. 42 , alin K din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si sublineaza
ca in anul 2009 a realizat numai activitate de productie si comercializare a cartofului ,
sfeclei de zahar, graului si borceagului pe o suprafata totala de ..... ha si nu activitati de
comert.
Fata de cele prezentate , petentul solicita anularea Deciziei de impunere anuala
pe anul 2009 nr. ....../30.06.2010 si sustine ca in declaratia 200” Declaratie privind
veniturile realizate “ a completat randul special 1C care se completeaza in cazul
veniturilor scutite de la plata impozitului pe venit.
II.In baza art. 67 si 84 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si a Declaratiei
privind veniturile realizate pe anul 2009, inregistrata sub nr ...../14.05.2010 s-a stabilit
prin Decizia de impunere anuala pe anul 2009 nr. ...../30.06.2010 o diferenta de impozit
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anual de regularizat in suma de .... lei aferenta unui venit net declarat in suma de ......
lei.
X INTEPRINDERE INDUSTRIALA a declarat intreaga suma ..... lei ca venit scutit
la plata impozitului pe venit dar , in urma analizei activitatii inteprinderii , organul fiscal a
constatat faptul ca isi valorifica productia catre unitatile specializate pentru colectare
astfel incat aceste venituri sunt impozabile in conformitate cu art. 42 lit k , art. 71 lit d)
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal coroborate cu pct 9 din HG 44/2003 privind
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal , dat in aplicarea art. 42.din Codul
fiscal
III. Avand in vedere constatarile organului de impunere fiscala, sustinerile
petentului, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative
in vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:
Cauza supusa solutionarii D.G.F.P .... este daca Decizia de impunere
anuala pe anul 2009 nr. ...../30.06.2010 este legal intocmita si pe cale de
consecinta daca petentul datoreaza diferenta de impozit pe venitul anual stabilit,
in suma totala de ..... lei.
Petentul X INTEPRINDERE INDIVIDUALA ,contesta suma de .... lei stabilita prin
Decizia de impunere anuala emisa pentru veniturile realizate in anul 2009 inregistrata
sub nr. ...../30.06.2010 si sustine ca veniturile realizate in anul 2009 se incadreaza in
categoria veniturilor neimpozabile conform art. 42 lit k din Codul fiscal si cu pct 9 din
HG 44/2003 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal , dat in aplicarea
art. 42.din Codul fiscal .
În drept art. 42, lit k) ,din Legea 571/2003, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, precizeaza :

“ART. 42
În în elesul impozitului pe venit, urm toarele venituri nu sunt impozabile:
k) veniturile din agricultur i silvicultur , cu excep ia celor prev zute la art. 71;
Norme metodologice:
9. În categoria veniturilor din agricultur
i silvicultur considerate
neimpozabile se cuprind:
- veniturile realizate de proprietar/arenda din valorificarea în stare natural a
produselor ob inute de pe terenurile agricole i silvice, proprietate privat sau
luate în arend . Începând cu data de 1 ianuarie 2009 sunt impozabile veniturile
b ne ti realizate din valorificarea produselor agricole ob inute dup recoltare, în
stare natural , de pe terenurile agricole proprietate privat sau luate în arend ,
c tre unit i specializate pentru colectare, unit i de procesare industrial ori
c tre alte unit i, pentru utilizare ca atare.

In speta sunt aplicabile si prevederile art. 74 alin (1) din Legea 571/2003,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, care specifica:
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“ART. 74
Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activit i agricole
(1) Impozitul pe venitul net din activit i agricole se calculeaz prin aplicarea
unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baz de norme de venit, cât i
în sistem real, impozitul fiind final.”
Avand in vedere prevederile legale , mai sus enuntate , aplicabile pentru anul
2009,se retine faptul ca incepand cu data de 1 ianuarie 2009 veniturile realizate din
valorificarea produselor agricole, de pe terenurile private sau luate in arenda , catre
unitatiele specializate pentru colectare sau catre unitati de procesare industriala ,
sau catre unitati , pentru utilizare ca atare , este impozabil.
Prin adresa DGFP Biroul de solutionare a contestatiilor nr. ...../09.09.2010, s-a
solicitat petentului prezentarea , in copie , a documentelor din care sa rezulte modul de
valorificare a productiei agricole , obitinuta in anul 2009.
X INTEPRINDERE INDIVIDUALA a inaintat cu adresa inregistrata la DGFP .. sub
nr. ...../17.09.2010, copiile facturilor reprezentand livrarea produselor in anul 2009 , din
care se retine ca acesta a livrat produsele agricole obtinute catre N SA , SC A , SC AZ,
SC B, SCE SA , respectiv catre unitati de procesare industriala , unitati specializate
pentru colectare sau alte unitati , pentru utilizare ca atare , astfel incat aceste venituri
sunt venituri impozabile , incepand cu 1 ianuarie 2009.
Pe cale de consecinta , intrucat veniturile realizate de X INTEPRINDERE
INDIVIDUALA din valorificarea productiei agricole pentru anul 2009 sunt venituri
impozabile se retine ca in mod legal organul fiscal a emis Decizia de impunere anuala
emisa pentru veniturile realizate in anul 2009 inregistrata sub nr. ...../30.06.2010 , motiv
pentru care urmeaza a se respinge contestatia ca neintemeiata .
Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 216 din O.G. 92/2003, republicata
, privind Codul de procedura fiscala se :

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei
formulata de catre X
INTEPRINDERE INDIVIDUALA ,inregistrata la D.G.F.P. Brasov sub nr..../31.08.2010
pentru suma de ..... lei reprezentand diferenta de impozit pe venitul anului 2009.
.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termenul prevazut de Legea
554/2004 privind contenciosul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV,
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