Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice a JudeŃului Maramureş
Biroul SoluŃionarea ContestaŃiilor

Decizia nr. 1954 din 11.10.2011 privind solutionarea
contestatiei formulate de X, cu domiciliul fiscal in loc. C., nr. ..,
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice
sub nr..../31.08.2011
Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de catre
Administratia Finantelor Publice T. L prin adresa nr..../29.08.2011,
inregistrata sub nr..../31.08.2011 asupra contestatiei depuse de X
impotriva deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe
anul 2011 nr........../13.07.2011 emisa de Administratia Finantelor Publice
T. L.
Contestatia are ca obiect suma de .... lei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit pe venit.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
205 alin. (1), art. 206, art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala,
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice este investita sa se
pronunte asupra contestatiei.
I. Prin contestatia formulata, X solicita admiterea acesteia si
anularea actului administrativ fiscal atacat, motivand urmatoarele:
In conformitate cu prevederile art. 41, coroborate cu cele ale art.
42 si art.46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare precum si ale Normelor metodologice de aplicare a
Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, veniturile
provenite din activitatea desfasurata, respectiv “Cresterea bovinelor de
lapte” cod CAEN 0141, nu sunt supuse impozitarii.
Aceasta activitate nu se incadreaza in categoria activitatilor
agricole definite de art. 71 din Legea nr. 571/2003 si care conform art. 74
din acelasi act normativ, se impoziteaza prin aplicarea unei cote de 16%
asupra venitului net.
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II. Administratia Finantelor Publice T. L. a emis decizia de
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr.
............/13.07.2011, in baza art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, prin care, avand in vedere un venit net determinat pe baza normei
de venit in suma de .... lei si un venit net aferent perioadei lucrate de ....
lei, au stabilit in sarcina X suma de .... lei reprezentand plati anticipate cu
titlu de impozit pe venit.
III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei, constatarile
organelor de inspectie fiscala, documentele anexate la dosarul
contestatiei, precum si actele normative invocate de contestatoare si de
organele de inspectie fiscala, s-au retinut urmatoarele:
Directia Generala a Finantelor Publice este investita sa se
pronunte daca X datoreaza suma de ... lei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit pe venit, stabilita prin decizia de
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr.
........./13.07.2011 emisa de Administratia Finantelor Publice T. L.
In fapt, X a depus la Administratia Finantelor Publice Publice T.
L. declaratia privind venitul estimat pe anul 2011, inregistrata sub nr.
..../28.06.2011, pentru activitatea de crestere a bovinelor de lapte, cod
CAEN 0141, fara sa declare nici un venit estimat.
Conform certificatului de inregistrare nr...../24.06.2011 eliberat de
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul M., X are ca obiect
principal de activitate: Cresterea bovinelor de lapte, cod CAEN 0141.
In data de 13.07.2011, Administratia Finantelor Publice T. L. a
emis decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul
2011 nr........... prin care, pentru activitatea de cresterea a bovinelor de
lapte desfasurata de X, avand in vedere un venit net determinat pe baza
normei de venit in suma de .... lei si un venit net aferent perioadei lucrate
de .... lei, au stabilit in sarcina acesteia suma de .... lei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit pe venit.
Avand in vedere ca veniturile provenite din cresterea animalelor
se cuprind in categoria veniturilor din agricultura si silvicultura, considerate
neimpozabile, Biroul Solutionarea Contestatiilor a solicitat, prin adresa nr.
....../05.10.2011, Activitatii de Metodologie si Administrarea Veniturilor
Statului sa precizeze motivul pentru care activitatea de crestere a
bovinelor de lapte, cod CAEN 0141, a fost inclusa in Normele de venit pe
anul 2011.
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Prin adresa nr....../07.10.2011, Biroul Metodologie si Asistenta
Contribuabili ne raspunde ca activitatea de crestere a bovinelor de lapte a
fost inclusa din eroare in Normele de venit pe anul 2011.
In drept, art. 42 lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
precizeaza:
“În înŃelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu
sunt impozabile:
k) veniturile din agricultură şi silvicultură, cu excepŃia celor
prevăzute la art. 71;”
Art. 71 din acelasi act normativ prevede:
“Veniturile din activităŃi agricole sunt venituri din
următoarele activităŃi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri
şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative
şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele
asemenea.
d) valorificarea produselor agricole obŃinute după recoltare,
în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau
luate în arendă, către unităŃi specializate pentru colectare, unităŃi de
procesare industrială sau către alte unităŃi, pentru utilizare ca atare.”
Pct. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004,
precizeaza:
“9. In categoria veniturilor din agricultura si silvicultura
considerate neimpozabile se cuprind:
- veniturile provenite din: cresterea animalelor si pasarilor,
apicultura si sericicultura;”
Luand in considerare prevederile legale citate si cele aratate in
continutul deciziei, se retine ca veniturile din activitatea de crestere a
animalelor, prin urmare si cea de crestere a bovinelor de lapte desfasurata
de X, se incadreaza in categoria veniturilor din agricultura, neimpozabile.
Astfel, organele fiscale au stabilit in mod eronat in sarcina X
platile anticipate cu titlu de impozit pe venit in suma de ... lei, motiv pentru
care contestatia urmeaza sa fie admisa iar decizia de impunere pentru
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plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 nr. ........../13.07.2011
urmeaza sa fie anulata.
Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul
prevederilor art. 210 si art. 216 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se
DECIDE
Admiterea contestatiei formulate de X, cu domiciliul fiscal in loc.
C., nr. ..., jud. M. si anularea deciziei de impunere pentru plati anticipate cu
titlu de impozit pe anul 2011 nr. ......./13.07.2011.

DIRECTOR EXECUTIV
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