
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  
D-ul X, 

cu domiciliul în --, str.--, 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 2006, 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 2006, 2007 �i 2008 luând în considerare c� declara�ia dat� în 
fa�a organelor de inspec�ie fiscal� nu reprezint� relalitatea faptelor �i c� 
contestatoarea nu �i-a dat seama de importan�a declara�iei �i depune un act din care 
reiese c� pentru suprafa�a de ?? ha dat în arend� prime�te în loc de ?? kg grâu 
numai ?? kg grâu din cauza recoltei slabe. În continuare contestatoarea cere 
anularea dob�nzilor aferent� anilor 2006, 2007 �i 2008 pe motiv c� nu i-a fost adus 
la cuno�tin�� faptul c� datoreaz� impozit c�tre bugetul statului din arendarea 
terenurilor. Contestatoarea mai arata c� în opinia sa controlul efectuat de c�tre 
organele de inspec�ie nu întrune�te toate elementele unui control inopinat. 
 

II. Organele de control din cadrul Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, 
Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, în urma efectu�rii controlului inopinat la 
D-ul X, au stabilit impozit pe venit suplimentar �i accesorii aferente în sum� de ?? lei 
din arendarea terenurilor agricole. 

 
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 : 

Afirma�ia contestatorului c� “declara�ia dat� în fa�a organelor de inspec�ie 
fiscal� nu reprezint� relalitatea faptelor �i c� contestatoarea nu �i-a dat seama de 
importan�a declara�iei” este irelevant� pentru c� organele de control pentru a stabili 
baza impozabil� �i impozitul datorat au utilizat datele din contractele de arendare nr.-
- �i nr.--, în care sunt specificate foarte clar modalit��ile de plat� a arendei �i natura 
arendei precum �i termenele de plat�. Actul depus de contestatoarea la dosarul 
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cauzei din care trebuia s� reias� c� sa modificat modalitatea de plat� (cantitatea de 
?? kg grâu sa redus la ?? kg de grâu) pentru terenul în suprafa�� de ?? ha teren nu 
poate fii luat în considerare din urm�toarele motive : 

- actul nu este înregistrat la Registrul special al Consiliului local or.Covasna, 
jud.Covasna, în consecin�� actul respectiv nu este act adi�ional la Contractul de 
arendare nr.-- încheiat între contestatoare �i d-ul. V. 

- pe actul respectiv nu este trecut data încheieri, în consecin�� actul putea fii 
încheiat �i dup� data controlului. 

Referitor la afirma�ia contestatoarei c� nu datoreaz� accesorii aferent 
obliga�iilor fiscale pentru anii 2006, 2007 �i 2008 pe motivul c� nu i sa adus la 
cuno�tin�� se re�ine c� contetstatoarea era obligat� conform Legi nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, s� depun� Declara�ia privind 
venitul realizat la organul fiscal teritorial AFP Covasna, �i potrivit principiului c� 
nimeni nu se poate ap�ra invocând necunoa�terea legii „nemo ignorare legem 
censetur”, organele de inspec�ie fiscal� au procedat corect când au stabilit în sarcina 
contestatoarei la impozitul pe venit accesorii aferente anilor 2006 – 2008. 

Sus�inerea contestatoarei c� controlul efectuat de c�tre organele de inspec�ie 
nu întrune�te toate elementele unui control inopinat, în acest caz sunt aplicabile 
prevederile art.97, alin.1, lit.a din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, din care cit�m: 
 “Art. 97 
 Proceduri �i metode de control fiscal 
 (1) În realizarea atribu�iilor, inspec�ia fiscal� poate aplica urm�toarele 
proceduri de control: 
 a) controlul inopinat, care const� în activitatea de verificare faptic� �i 
documentar�, în principal, ca urmare a unei sesiz�ri cu privire la existen�a unor fapte 
de înc�lcare a legisla�iei fiscale, f�r� anun�area în prealabil a contribuabilului;” 

În cazul contetstatoarei existen�a fapatului de înc�lcare a legisla�iei fiscale sa 
adeverit dup� primirea adresei de la Prim�ria or.Covasna în care erau men�ionate 
Contractele de arendare înregistrate la Prim�ria or.Covasna �i datele aferente, în 
consecin�� Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, Serviciul Inspec�ie Fiscal� 
Persoane Fizice a procedat conform legii �i sa autosesizat în privin�a sustragerii de la 
impozitare a contestatoarei �i a efectuat un control inopinat, în urma c�ruia au stabilit 
în sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale la impozitul pe venit �i accesorii în sum� 
total� de ?? lei. 
 

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-ul X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, jud. 
Covasna, împotriva Deciziei de impunere nr.--/2009 aferent� anilor 2006, 2007 �i 
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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 neîntemeiat�. 
 

 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


