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DECIZIA Nr.14/14.03.2011
privind
solutionarea
contestatiei
depusa
de
înregistrata la D.G.F.P. Calarasi sub nr. 2161/26.01.2011

I.I.

X

Compartimentul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei
Generale a Finantelor Publice Calarasi a fost sesizat de catre
Activitatea de inspectie fiscala asupra contestatiei formulata de I.I. X cu
domiciliul fiscal in Com. Ileana, Jud. Calarasi, înregistrata la D.G.F.P.
Calarasi sub nr.2161/26.01.2011. Contestatia a fost formulata impotriva
Deciziilor de impunere nr.3662/10.12.2010, nr.3663/10.12.2010 si nr.3664
emise in baza Raportului de inspectie fiscala incheiat in data de
10.12.2010.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.(1)
Titlul IX Cap.I din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal
republicata.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205
alin.(1), art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Calarasi prin
Compartimentul Solutionare Contestatii este competenta sa solutioneze
contestatia depusa de I.I.TOMA AUREL.
I. Din analiza contestatiei s-a constatat ca I.I. TOMA AUREL contesta
Deciziile de impunere nr. 3662/10.12.2010 nr.3663/10.12.2010 si
nr.3664/10.12.2010 privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite
de inspectia fiscala, emise de Activitatea de inspectie fiscala, in baza
Raportului de inspectie fiscala incheiat la data de 10.12. 2010, pentru suma
de 11.380 lei reprezentand:
Impozit pe venit suplimentar - 8.521 lei
Majorari de intarziere
- 4.089 lei
Penalitati de intarziere
- 1.279 lei
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Motivele formulate de I.I. TOMA AUREL in sustinerea contestatiei
sunt urmatoarele:

Petentul apreciaza ca organele de control au facut o gresita aplicatie a
dispozitiilor art.71 si art.74 din Legea nr.571/2003 in sensul ca nu au avut in
vedere ca specificul activitatii unitatii se incadreaza in sfera de activitati
agricole reglementate de dispozitiile art.71 lit.d, conform cu care sunt
impozitate si veniturile obtinute din “ valorificarea produselor agricole
obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de de pe terenurile agricole
proprietate privata sau luate in arenda, catre unitatile de specialitate pentru
colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru
utilizare ca atare, incepand cu data de 01.01.2008”.Ca atare veniturile
dobandite din activitati agricole,prevazute de art.71 lit.d) din Legea
nr.571/2003 urmau sa fie impozitate incepand cu data de 01.01.2008,
rezultand ca pentru anul fiscal2007, unitatea nu datoreaza impozit pe venit.
Prin pct.25 al art.I din OUG nr.106/2007(aprobata prin Legea
nr.61/2010, fara modificari), art.74 alin.4) din Legea nr.571/2003 se
modifica in sensul ca” in cazul contribuabililor care realizeaza venituri
banesti din agricultura, potrivit prevederilor art.71 lit.d), impozitul se
calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
produselor livrate, incepand cu data de 01.01.2009.”Ca atare prin OUG
nr.106/2007, ale carei dispozitii se aplica si in prezent, s-a statutat ca
pentru veniturile banesti realizate din agricultura, potrivit prevederilor art.71
lit.d), impozitul se calculeaza: prin retinere la sursa; prin aplicarea cotei de
2% asupra valorii produselor livrate; incepand cu data de 01.01.2009. Drept
urmare, in temeiul sus-mentionatelor dispozitii legale, unitatea nu datoreaza
impozit pe venit nici pentru anul fiscal 2008.
In mod eronat si contradictoriu, organele de control fiscal au motivat
deciziile contestate prin aceea ca unitatea nu a declarat venitul net anual
organului fiscal teritorial pentru a fi impozitat, in conditiile in care insasi
inspectorii fiscali au retinut in cuprinsul Raportului de inspectie contestat,
faptul ca unitatea a depus Declaratiile de impunere pentru anii 2007-2009.
Singura obligatie a unitatii este aceea ca, pentru anul fiscal 2009, sa
calculeze impozitul “ prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra
valorii produselor livrate” in respectivul an fiscal.
Pentru aceste considerente Toma Aurel solicita anularea in totalitate a
Deciziilor de impunere cu privire la impozitul pe venit ca nelegale.
II. Din continutul Deciziilor de impunere nr.3662/10.12.2010, nr.3663 si
nr.3664 al Raportului de inspectie fiscala incheiat in data de 10.12.2010 si
al documentelor anexate acestora, rezulta urmatoarele:
Perioada supusa verificarii: 01.01.2007-31.12.2009 pentru impozitul pe
venit.
Prin Decizia de impunere nr.3662/10.12.2010 s-a stabilit pentru anul fiscal
2007 impozit pe venit in suma de 944 lei majorari de intarziere in suma de
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800 lei si penalitati in suma de 142 lei, motivat de faptul ca pentru anul
fiscal 2007 contribuabilul nu a declarat venitul net anual organului fiscal
teritorial pentru a fi impozitat.
Conform art.74,alin.(1) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
republicata :
Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activit i agricole
(1) Impozitul pe venitul net din activit i agricole se calculeaz prin
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baz de
norme de venit, cât i în sistem real, impozitul fiind fina, si O.G. nr.92/2003
republicata art.22 lit.a)-Obligatia de a declara bunuri si venituri impozabile
sau dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate
bugetului general consolidat.
Prin Decizia de impunere nr.3663/10.12.2010 s-a stabilit pentru anul
fiscal 2008 impozit pe venit in suma de 6.550 lei, majorari de intarziere in
suma de 3.167 lei si penalitati in suma de 983 lei, motivat de faptul ca
pentru anul fiscal 2008 contribuabilul nu a declarat venitul net anual
organului fiscal teritorial pentru a fi impozitat.
Conform art.74,alin.(1) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
republicata :
Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activit i agricole
(1) Impozitul pe venitul net din activit i agricole se calculeaz prin
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baz de
norme de venit, cât i în sistem real, impozitul fiind fina, si O.G. nr.92/2003
republicata art.22 lit.a)-Obligatia de a declara bunuri si venituri impozabile
sau dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate
bugetului general consolidat.
Prin Decizia nr.3664/10.12.2010 s-au stabilit pentru anul fiscal 2009
impozit pe venit in suma de 1.027 lei,majorari de intarziere in suma de 122
lei si penalitati in suma de 154 lei, motivat de faptul ca pentru anul fiscal
2009 contribuabilul nu a declarat venitul net anual organului fiscal teritorial
pentru a fi impozitat.
Conform art.74,alin.(1) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
republicata :
Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activit i agricole
(1) Impozitul pe venitul net din activit i agricole se calculeaz prin
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baz de
norme de venit, cât i în sistem real, impozitul fiind fina, si O.G. nr.92/2003
republicata art.22 lit.a)-Obligatia de a declara bunuri si venituri impozabile
sau dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate
bugetului general consolidat.
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III. Luând in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala,
motivele prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul
cauzei, precum si actele normative invocate de contestatoare si organele
de inspectie fiscala, se retin urmatoarele:

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse in continutul deciziei,
în temeiul prevederilor art.216 alin.(1) si alin.(2) si art.218 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se
DECIDE:
1.Admiterea contestatiei formulata de S.C. PANIDEAL SRL si anularea
partiala a Deciziei de impunere nr.F-CL500/14.12.2010 pentru suma
totala de 40.670 lei reprezentand:
Impozit dividende
- 16.114 lei
Majorari de intarziere
- 17.880 lei
Impozit pe profit
- 2.000 lei
Majorari de intarziere
- 2.301 lei
Taxa pe valoarea adaugata - 2.375 lei
2. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata pentru suma de
5.717 lei reprezentand:
Taxa pe valoarea adaugata 271lei
Impozit pe profit
1.198 lei
4

Majorari de intarziere

-

4.248 lei

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Calarasi in termen de 6
luni de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGOMIR POPA
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