
      

  

208.IL.2009

Biroul  Solutionare  Contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice  ...........  a  fost  sesizat  de  Administratia  Finantelor  Publice..........prin  adresa 
nr. ..............., cu privire la contestatia formulata de  M ,  .........., cu sediul in ..................

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva masurilor  dispuse prin  Decizia   de 
impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe 
anul .......  nr. .............in suma de ............ lei  reprezentand impozit pe venit .

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din OG 92/2003 ® 
privind Codul de procedura fiscala.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  a  Judetului..............  prin  Biroul 
solutionare contestatii, constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 
205 si art. 209 din OG 92/2003 ® privind Codul de procedura fiscala, este competenta 
sa solutioneze prezenta contestatie.

I Domnul   M. contesta masurile dispuse prin  Decizia   de impunere anuala 
pentru  veniturile  realizate  din  Romania  de  persoanele  fizice  pe  anul  ..... 
nr. ................... in suma de ............... lei   doarece  organul fiscal nu  a tinut cont de 
datele inscrise  in Declaratia speciala privind veniturile realizate pe anul .......  in 
care  la  pozitia  1C  “venit  scutit  la  plata  impozitului  pe  venit  s-a  inscris  suma 
de ............. lei . 

II.-Administratia  Finantelor  Publice  .............. -Serviciul  Gestiune  Registrul 
Contribuabil  si  Declaratii  -prin  Referatul  cu  propuneri  de  solutionare  nr.  ............ 
mentioneaza ca . M. desfasoara activitate principala “cultivarea cerealelor porumbului si 
a altor plante “ cod CAEN 0111 activitate care in conformitate cu art.42 lit.k) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal  si pct.9 din HG nr.44/2004 actualizata  pentru aprobarea 
NM  de aplicare a Coduli fiscal , intra in categoria veniturilor neimpozabile in anul ..... 
iar de la .........venitul este impozabil , impozitul calculandu-se prin retinere la sursa  prin 
aplicarea cotei de 2 %  asupra valorii produselor  livrate , impozitul fiind final.

III Luand in considerare constatarile organului  fiscal, documentele existente 
la dosarul contestatiei precum si actele normative in vigoare se retin urmatoarele:

 In  fapt,  intreprinderea  individuala  M.   a  depus   in  data  de..........declaratia 
speciala  privind  veniturile  realizate  in  anul............   inregistrata  la  AFP  ........sub 
nr. ........... in care inscrie  atat la  rubrica venit net cat si la rubrica  venit scutit la plata 
imozitului pe venit suma de .............. lei.

 In data de ..................  AFP Slobozia emite  Decizia    de impunere anuala 
pentru  veniturile  realizate  din  Romania  de  persoanele  fizice  pe  anul  ......... 



nr. ....................  fara sa tina cont de declaratia speciala depusa de contribuabil , 
decizie prin care se  stabileste  un impozit pe  venit in suma de   ............. lei  .

Contestatrul  in  contestatia  depusa  sustine  ca   desfasoara   ca  activitate 
principala “cultivarea cerealelor porumbului si a altor plante “ cod CAEN 0111, iar in 
Declaratia speciala privind veniturile realizate pe anul............  la pozitia 1C “venit 
scutit la plata impozitului pe venit  a inscris suma de ............. lei , de care organul 
fiscal nu a tinut cont .

In  drept  sunt  aplicabile  prevederile  art.  42  lit.k  din  Legea  nr.  571/2003 
privind Codul fiscal , pct. 9 si 10  din H.G. nr. 44/2004  pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal  actualizat  cu 
modificarile si completarile ulterioare:

In conformitate cu prevederile art.42 lit.k  din Legea nr. 571/2003 
precizeaza  sunt venituri neimpozabile 
         k) veniturile din agricultura şi silvicultura, cu excepţia celor prevăzute la art. 
71;

Iar la  pct. 9  si pct.10 din  HG 44/2004 privind Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal  se  precizeaza :  
        Pct.  9. În categoria veniturilor din agricultura şi silvicultura considerate 
neimpozabile se cuprind:
    -  veniturile  realizate  de  proprietar/arendaş  din  valorificarea  în  stare  naturala  a 
produselor obţinute de pe terenurile agricole şi silvice, proprietate privată sau luate în 
arenda. Începând cu data de 1 ianuarie 2009 sunt impozabile veniturilor băneşti realizate 
din valorificarea produselor  agricole obţinute după recoltare,  în stare naturala,  de pe 
terenurile agricole proprietate privată sau luate în arenda, către unităţi specializate pentru 
colectare, unităţi de procesare industriala sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.
    
     Pct.10.  Se considera în stare naturala  :  produsele  agricole obţinute după 
recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat în busteni ori în bile, precum şi 
produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude şi altele asemenea, 
plante şi animale din flora şi fauna salbatica, cum ar fi:  plante medicinale, fructe de 
padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste şi altele asemenea.

Din analiza  textelor  de lege de mai  sus se  retine ca pentru   anul .......... 
veniturile   obtinute  din  produsele  agricole   dupa  recoltare   sunt  venituri 
neimpozabile.

   In concluzie, se retine ca masura dispusa de organul de inspectie fiscala 
cu privire la stabilirea in sarcina contribuabilului  M. a sumei de ........  lei    prin 
Decizia     de impunere  anuala  nr.  .....................  pentru veniturile  realizate  din 
Romania de persoanele fizice pe anul ..........   nu are temei legal intrucat venitul 
obtinut de contribuabil provine din  valorificarea in stare naturala  dupa recoltare 



a  produselor  agricole  , drept  pentru care  contestatia  urmeaza  a  fi  admisa  iar 
decizia contestata  anulata.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul art.  42 lit.k 
din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, pct.9 si 10 din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, coroborate cu art. 205,206, 207, 209, 210, si 
216  din OG 92/2003® privind Codul de procedura fiscala.

Directorul Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice ......

                                                                DECIDE:

Art.1.-Admiterea contestatiei pentru suma de ............. lei reprezentand impozit 
pe venit depusa de intreprinderea individuala M............. .

Art.2-Anularea Deciziei  de impunere anuala  nr. ................ pentru veniturile 
realizate din Romania de persoanele fizice pe anul ............ in suma de .................... 
lei reprezentand impozit pe venit.
              

                                    DIRECTOR COORDONATOR ,
.


	      

