DECIZIA NR.23 emis de DGFP Hunedoara în anul 2007
Direc ia general
a finan elor publice a jude ului
Hunedoara a fost sesizat asupra contesta iei formulate de
domnul X.
Domnul X contest DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice
pe anul 2005 nr…/ ...2006, încheiat de c tre Administra ia
finan elor publice a municipiului Hunedoara, prin care s-a stabilit o
diferen de impozit în plus în sum de … lei.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de
art.177 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind
Codul de procedur fiscal .
I. Prin contesta ia formulat , domnul X, sus ine faptul c ,
orice diferen calculat de organele de inspec ie fiscal asupra
venitului declarat i pe baza c ruia s-a emis decizia de impunere
pentru pl i anticipate privind venitul din cedarea folosin ei
bunurilor pe anul 2005, precum i modificarea impozitului calculat
în decizie nu se justific , întrucât contravaloarea chiriei s-a
încasat în lei, la cursul oficial al BNR din data pl ii, pe o perioad
de 8 ani în avans.
II. Organele de control din cadrul Administra iei finan elor
publice
a
municipiului
Hunedoara,
au
consemnat
urm toarele:
• la emiterea deciziei de impunere anual pe anul 2005, venitul
brut anual s-a determinat pe baza chiriei lunare evaluate la
cursul de schimb al pie ei valutare comunicat de BNR, din
ultima zi a fiec rei luni, corespunz tor lunilor din perioada de
impunere.
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III. Având în vedere sus inerile contestatorului, constat rile
organelor de control, documentele existente la dosar, se re in
urm toarele:
Cauza supus solu ion rii este dac organele de
inspec ie fiscal au procedat corect în determinarea venitului
brut anual pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb
al pie ei valutare comunicat de BNR, din ultima zi a fiec rei
luni, corespunz tor lunilor din perioada de impunere, în
condi iile în care, potrivit contractului de închiriere nr... din ...
1998, chiria pentru folosin a obiectului contractului reprezint
contravaloarea unei valute, respectiv ... USD/mp/an.
In fapt, potrivit Contractului de închiriere înregistrat la
Administra ia finan elor publice a municipiului Hunedoara sub nr…
la data de … 1998, contestatorul X împreun cu so ia Y,
proprietari ai unui teren, închiriaz societ ii comerciale “X”SRL,
terenul în vederea construirii i exploat rii unui complex de
deservire carburan i i furnizarea unei game largi de servicii:
sp lare, aspirator, schimb ulei, servicii shop, etc...
Potrivit punctului 3.1. din contractul de închiriere, durata
contractului este de 50 ani, cu începere de la data semn rii,
respectiv ...1998.
De asemenea, prin contractul de închiriere este stipulat
faptul c :
4.1.“Chiria pentru folosin a obiectului contractului este de
…USD/mp/an, pl tibil în lei la cursul oficial al BNR din data
pl ii.”
4.2.“Pentru primii 8 ani plata chiriei se va face în avans, dup
semnarea contractului de închiriere de c tre cele dou p r i…”
4.3.“Evolu ia ratei infla iei sau cursul de schimb valutar, ulterior
perfect rii contractului, nu determin renegocierea pre ului chiriei.”
Cu ordinele de plat nr… din data de ...1998 în sum de …
lei i nr… din data de …1998 în sum de … lei s-a încasat
contravaloarea chiriei aferente celor 8 ani în sum total de … lei,
respectiv suma de … lei (ordinele de plat s-au emis pe familie i
nu individual pe fiecare membru de familie).
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IN DREPT, Ordonan a Guvernului nr.7/2001 privind impozitul
pe venit, cu modific rile i complet rile ulterioare, prevede:
ART.31 “(3) Venitul brut anual din cedarea folosin ei
bunurilor se stabile te pe baza chiriei sau a arendei prev zute
în contractul încheiat între p r i pentru fiecare an fiscal,
indiferent de momentul pl ii chiriei sau a arendei.
(4) În situa ia în care chiria/arenda reprezint echivalentul în
lei al unei valute, venitul brut anual se determin pe baza
chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pie ei
valutare comunicat de Banca Na ional a României, din ultima zi
a fiec rei luni, corespunz tor lunilor din perioada de
impunere.”
De asemenea, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
i Hot rârea Guvernului
modific rile i complet rile ulterioare
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevede:
ART.62 “Stabilirea venitului net anual din cedarea folosin ei
bunurilor
(1) Venitul brut reprezint totalitatea sumelor în bani i/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natur
i se stabile te pe
baza chiriei sau a arendei prev zute în contractul încheiat
între p r i pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul
încas rii chiriei sau arendei.”
Norme metodologice:
137^1. “În situa ia în care chiria/arenda reprezint
echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se
determin pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de
schimb al pie ei valutare comunicat de Banca Na ional a
României, din ultima zi a fiec rei luni, corespunz tor lunilor
din perioada de impunere.”
In conformitate cu prevederile punctului 9.1. din Ordinul
nr.519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , care stipuleaz :
“9.1. Pentru l murirea cauzelor organul de solu ionare
competent poate solicita direc iilor de specialitate din cadrul
Ministerului Finan elor Publice i Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal puncte de vedere.”, Biroul de solu ionare
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a contesta iilor cu adresa nr…/C/...2007 a solicitat un punct de
vedere la Direc ia General Legisla ie Impozite Directe.
Cu adresa nr…/...2007 înregistrat la D.G.F.P. a jude ului
Hunedoara, Direc ia General Legisla ie Impozite Directe din
cadrul Ministerului Finan elor Publice, comunic urm toarele:
“Preciz m c , potrivit prevederilor legale în spe a,…, venitul brut
anual din cedarea folosin ei bunurilor se stabile te pe baza chiriei
sau a arendei prev zute în contractul încheiat între p r i pentru
fiecare an fiscal, indiferent de momentul pl ii chiriei sau a
arendei. Men ion m c , în cazul în care, conform contractului de
închiriere, chiria reprezint contravaloarea unei valute, venitul brut
annual se determin pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de
schimb al pie ei valutare comunicat de BNR, din ultima zi a
fiec rei luni, corecpunz tor lunilor din perioada de impunere,
respective anul fiscal pentru care se face impunerea.”
Prin prisma prevederilor legale enun ate i în baza
documentelor prezentate, existente la dosarul cauzei, se re ine
faptul c , venitul brut anual se stabile te pe baza chiriei prev zute
în contractul încheiat între p r i, indiferent de momentul încas rii i
întrucât clauzele contractuale stipuleaz faptul c , venitul din
cedarea folosin ei terenului îl reprezint echivalentul în lei al unei
sume în valut (… USD/mp/an), determinarea venitului brut anual
se evalueaz la cursul de schimb al pie ei valutare, comunicat de
Banca Na ional a României, din ultima zi a fiec rei luni,
corespunz tor lunilor din perioada de raportare.
Având în vedere cele ar tate i în temeiul prevederilor
art.186 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind
Codul de procedur fiscal , se
DECIDE:
Respingerea contesta iei formulat de domnul X.
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