
DECIZIA NR .200/......2010
 privire la solutionarea contestatiei formulata

de domnul x   din municipiul Buzau  CNP ........ ,  inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub 
nr........./.2010

  

            

Directia Generala a Finantelor Publice Buzau a fost sesizata prin adresa din …….
/.2010   de  Administratia Finantelor Publice a Municipiului Buzau cu   privire   la  
contestatia  formulata  de domnul  X    din  municipiul  Buzau  CNP …… impotriva 
Deciziei  de impunere nr . …… din 04.11.2010   pentru   plati anticipate cu titlu de 
impozit emisa de  Administratia Finantelor Publice a Municipiului Buzau .
 Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.207  alin  (1)  din  O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala  republicata    si actualizata .

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art. 209 , alin( 1) lit.a) din 
OG 92/2003 Directia Generala a Finantelor Publice  Buzau legal este investita sa se 
pronunte asupra contestatiei formulate .

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de …… lei reprezentand impozit 
pe venit . 

I.In sustinearea contestatiei petentul invoca urmatoarele :
Contribuabilul  sustine ca nu a realizat  venit  pe suprafata de 1500mp teren 

agricol lucrat  , ci o pierdere de …. lei ,  datorita  vremii nefavorabile ploi acide , 
temperaturi  foarte  ridicate  ,  seceta  ,  furturi  de recolte  ,  taxe mari  in  piete  pentru 
contractul de taraba , pentru un an de zile . 

La  toate  acestea  s-a  adaugat  si  starea  de  sanatate  a  subsemnatului  si 
deasemenea productia obtinuta nu a fost de calitate superioara si  nu am avut nici 
contracte pentru valorificarea productiei  

II. Din Decizia de impunere nr. ……. pentru plati anticipate cu titlul de impozit 
, organul fiscal teritorial  in baza art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal si 
a  declaratiei  privind  veniturile  realizate  pe  anul  2010  s-a  calculat  in  sarcina 
contribuabilului la un venit net  in suma de …. lei un impozit aferent in cuantum de 
…… lei . 

III. Avand in vedere ,  documentelor existente la dosarul cauzei , motivatiile  
contestatorului coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare, se retine  :

Contribuabilul  x   are domiciliul din municipiul Buzau  , ......... CNP ......... .
In conformitate cu prevederile art.51 alin.2 si 3 , art.73 din Legea nr.571/2003 

privind Codul Fiscal contribuabilul avea posibilitatea pentru activitatea desfasurata in 
domeniul  agricol  sa  opteze  de  a  determina  venitul  net  oe  baza  datelor  din 
contabilitatea  in  partida  simpla  potrivit  art.48  ,  in  termen  de  15  zile  de  la  data 
inceperii  activitatii  sau in cazul in care a desfasurat activitate si in anul precedent 



pana la data de 31 ianuarie inclusiv . 
Intrucat petentul  nu a facut aceasta optiune cu toate ca a fost notificat de AFP 

Municipala  Buzau la data de 15.09.2010 , legal organul fiscal teritorial a procedat la 
impunerea contribuabilului pe baza normelor de venit comunicate de Directia pentru 
agricultura si dezvoltare rurala Buzau si aprobate de DGFP Buzau prin decizia nr…..
/.2010 ,  coroborat  cu situatiile transmise de primaria municipiului  Buzau din care 
rezulta ca detineti un certificat de producator pentru suprafata de 0.15 ha . 

Stabilirea obligatiilor de plata mentionate in Decizia de impunere nr. ….. din 
04.11.2010 pentru plati anticipate cu titlul de impozit , s-a facut in conformitate cu 
art.82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , organul fiscal teritorial avand 
competemnta  de a calcula platile anticipate in speta in cauza pe baza normelor de 
venit  pentru  activitatile  agricole  ,  venitul  net  fiind  in  suma  de  …  lei  la  care 
corespunde un impozit total in suma de … lei cu termen de plata in doua transe  
01.09.2010 suma de … lei , si repectiv 15.11.2010 in valoare de  ….. lei . 

In drept art.72 prevede :
    (1) Venitul net dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de 

venit. Normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale 
Ministerului  Agriculturii,  Padurilor  si  Dezvoltarii  Rurale  si  se  aproba  de  catre 
directiile  generale  ale  finantelor  publice  teritoriale  ale  Ministerului  Finantelor 
Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizeaza si se publica pana cel tarziu la data 
de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

    (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata.
    (3) Daca o activitate agricola este desfasurata de un contribuabil pe perioade 

mai mici - incepere, incetare si alte fractii de an - decat anul calendaristic, norma de 
venit  aferenta acelei  activitati  se corecteaza astfel  incat sa reflecte perioada de an 
calendaristic pe parcursul careia se desfasoara activitatea.

Art.74 
(1) Impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea 

unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, cat si in 
sistem real, impozitul fiind final.

  (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  de  venit  la  organul  fiscal  competent,  pana  la  data  de  15  mai 
inclusiv  a  anului  fiscal,  pentru  anul  in  curs.  In  cazul  unei  activitati  pe  care 
contribuabilul  incepe sa o desfasoare dupa data de 15 mai,  declaratia  de venit  se 
depune  in  termen de  15  zile  inclusiv  de  la  data  la  care  contribuabilul  incepe  sa 
desfasoare activitatea.

Pentru  considerentele  retinute  in  continutul  deciziei  in  temeiul  ,  art.209, 
art.210  , si art.216 din OG nr.92/2003   republicata si actualizata privind Codul de 
procedura fiscala, se 

                                                DECIDE :



Art.1. Respingerea contestatiei formulata de domnul X  din municipiul Buzau  
CNP ........,     ca neintemeiata pentru suma de  …. lei reprezentand  impozit pe venit  
. 
    Art.2. Biroul  solutionare contestatii  va comunica prezenta decizie partilor .
Art.3  Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  in  termen de  6 luni   de  la  comunicare  la 
Tribunalul Buzau conform art.11 din Legea nr.554/2004.
                                                                                                                                                                
Vizat ,

Director Executiv ,                                              Biroul  Juridic,     
 

 

 

 


