
Decizia nr._____/________2010
privind soluţionarea contestaţiei introclusă de 

cu sediul în, judeţul Olt

Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Olt, reîncadrat în 
funcţie publică de conducere conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1478/2010,

avand în vedere actele şi lucrările dosarului, s-au reţinut următoarele:
Prin adresa înregistrată sub nr. la  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului 

Olt, cu sediul în, judeţul Olt a formulat contestaţie împotriva măsurilor dispuse prin Decizia de 
impunere nr. aferentă Raportului de inspecţie fiscală nr. întocmite de către organele de control 
ale  Activităţii  de  Inspecţie  fiscală  –  Serviciul  Inspecţie  Fiscală  Persoane  Fizice,  precum şi 
Decizia de impunere anuală nr. emisă de organele fiscale ale Administraţiei Finanţelor Publice a 
mun. Slatina.

Suma care face obiectul  contestatiei  este de   lei  ,  reprezentând diferenţă de impozit 
anual în plus de regularizat aferentă anului 2009.

Contestaţia a fost  depusă în termenul  legal  prevăzut  de art.  207 alin.1  din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205 şi 209 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
a judeţului Olt este competentă să se pronunţe pe fond asupra cauzei.

I.  Persoana  fizică  autorizată  cu  sediul  în,  judeţul  Olt  contestă  suma  de   lei  ,  
reprezentând  diferenţă  de  impozit  anual  de  regularizat  aferentă  anului  2009  invocând  în 
susţinerea cauzei următoarele considerente:

"În  fapt,  în  urma  inspecţiei  fiscale  inspectorii  din  cadrul  serviciului  inspecţie 
fiscală  persoane  fizice  nu  au  modificat  baza  de  impunere.  În  realitate  eu  realizez 
venituri din apicultiră, fără comercializare, venituri care în conformitate cu art. 42, lit. k)  
din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  prevede  că  sunt  neimpozabile  veniturile  
obţinute din apicultură şi silvicultură.”

II. Inspecţia fiscală finalizată prin Decizia de impunere aferentă Raportului de inspecţie fiscală 
nr.  întocmite  de  către  organele  de  control  ale  Activităţii  de  Inspecţie  fiscală  –  Serviciul 
Inspecţie Fiscală Persoane Fizice, a avut ca obiectiv verificarea legalităţii  şi  conformităţii 
declaraţiilor  fiscale,  corectitudinii  şi  exactităţii  îndeplinirii  obligaţiilor,  respectării 
prevederilor  legislaţiei  fiscale  şi  contabile,  verificarea  sau  stabilirea  a  bazelor  de 
impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.

Cu prilejul  verificării,  organele fiscale au stabilit  în sarcina contestatorului  suma care 
face  obiectul  cauzei,  respectiv   lei  .  reprezentând diferenţă de impozit  anual de regularizat 
aferentă anului 2009.

III. Din  analiza  actelor  existente  la  dosarul  cauzei  şi  având  în  vedere  motivaţiile 
petentei în raport cu prevederile legale în vigoare în perioada verificată, se reţin următoarele:

Contribuabilul,  figurează  înregistrat  în evidenţa  fiscală  ca  persoană  fizică 
autorizată,  cu  obiect  de  activitate  „creşterea  altor  animale-  Apicultură  –  0149  în  baza 
autorizaţiei de funcţionare eliberată de O.R.C. Olt.

Venitul  net  din  activităţi  independente  se  determină  ca  diferenţă între  venitul  brut  şi 
cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, în conformitate cu art. 48, alin. (1) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal:
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„(1)Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi  
cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă 
simplă, cu excepţia prevederilor art. 49 şi 50.”

Pentru anul 200  9   agentul  economic a depus declaraţia privind veniturile realizate în 
anul fiscal 2009 (21.08.2009-31.12.2009) în sumă de lei, pentru care a fost stabilit un impozit pe 
venit în sumă de  lei.

Organele fiscale ale A.F.P. Slatina au emis Decizia de impunere anuală nr. prin care s-
a stabilit pentru anul 2009 diferenţa de impozit de regularizat în plus în sumă de  lei, iar în urma 
inspecţiei fiscale efectuate de către organele de control ale  Activităţii de Inspecţie fiscală – 
Serviciul  Inspecţie  Fiscală  Persoane  Fizice  s-a  stabilit  nemodificarea  bazei  de  impunere 
finalizată prin Decizia de impunere nr. aferentă Raportului de inspecţie fiscală nr..

De asemenea,  agentul economic a depus sub nr. la organul fiscal declaraţia cod 200 
privind veniturile realizate în anul fiscal 2009 (21.08.2009-31.12.2009) completând la poziţia 1 
B un venit net în sumă de lei, în mod eronat deoarece venitul net realizat din activitatea de 
apicultură  trebuia  înregistrat  la  poziţia  6  C  –  Venit  net  scutit  la  plata  impozitului  pe  venit, 
întrucât aceste venituri sunt scutite de impozit aşa cum prevede art. 42, lit. k) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

- „art. 42 În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:
k) veniturile din agricultură şi silvicultură, cu excepţia celor prevăzute la art. 71;”
În aceste condiţii, Decizia de impunere anuală nr. întocmită de către organele fiscale ale 

Administraţiei Finanţelor Publice a mun. Slatina, precum şi   Decizia de impunere nr. aferentă 
Raportului  de inspecţie  fiscală  nr.  întocmite  de către  organele de control  ale   Activităţii  de 
Inspecţie Fiscală – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice vor fi desfiinţate în condiţiile art. 
216 alin. (3) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, urmând a fi 
întocmite alte decizii de impunere ţinând cont de considerentele prezentei decizii.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 211 alin. (5), art. 216 alin. (1) şi  art. 216, 
alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată,

DECIDE:

Art.1 Desfiinţarea Deciziei de impunere anuală nr. întocmită de către organele fiscale ale 
Administraţiei Finanţelor Publice a mun. Slatina, precum  şi Decizia de impunere nr. aferentă 
Raportului  de inspecţie  fiscală  nr.  întocmite  de către  organele de control  ale   Activităţii  de 
Inspecţie  fiscală  –  Serviciul  Inspecţie  Fiscală  Persoane  Fizice pentru  suma  de   lei  , 
reprezentând  impozit  pe  venitul  net aferent  anului  2009  şi întocmirea  unor  noi  decizii  de 
impunere ţinând cont de considerentele prezentei decizii.

Art. 2 Prezenta se comunică cu sediul în com, judeţul Olt, Activităţii de Inspecţie Fiscală 
–  Serviciul  Inspecţie  Fiscală  Persoane  Fizice  şi  Administraţiei  Finanţelor  Publice  a  mun. 
Slatina.

Decizia poate fi atacată la Tribunalul Olt, potrivit art. 218 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 
republicată privind Codul de procedură fiscală. 

DIRECTOR EXECUTIV,


