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D E C I Z I A  NR. 67/5/23.01.2014 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. X  
înregistrat� la D.G.F.P. Timi� sub nr. X/29.07.2013 

 
 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor 
Publice Timi�oara - Serviciul de Inspec�ie Fiscal�  Persoane Fizice nr.1 prin adresa 
nr.X/12.08.2013, înregistrat� la D.G.F.P.Timi� sub nr. X/13.08.2013, asupra contesta�iei 
formulat� prin avocat, de dl. X, CNP X cu domiciliul în X, str. X, nr. X, jud. X �i cu 
domiciliul procedural ales în X, X, nr.X, ap. X, jud. X. 
 
 Dl. X contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013, emis� 
de organele de inspec�ie fiscal� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.X/25.06.2013, prin care a fost stabilit� suma total� de X lei, reprezentând: 
 - X lei - taxa pe valoarea ad�ugat�, 
 - X lei - dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea  
                       ad�ugat�,  
           - X lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.  
  
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, conform confirm�rii de primire din data de 18.07.2013 (anexat� 
la dosarul cauzei) a actelor administrativ fiscale �i data înregistr�rii contesta�iei la 
D.G.F.P. Timi�, respectiv 29.07.2013. Contesta�ia este autentificat� prin semnatura �i 
�tampila reprezentantului legal avocat X care a depus în acest sens împuternicirea 
avoca�ial� în original. 

Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205, art.206 �i art.209 alin. (1) 
lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara 
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze contesta�ia 
formulat�. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� dl. X se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 
nr.X/25.06.2013 emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a 
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Finan�elor Publice Timi�, �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X/25.06.2013 întocmit de 
aceea�i entitate, solicitând anularea atât a deciziei de impunere men�ionat� cu privire la 
suma de X lei stabilit� cu titlu de TVA suplimentar, suma de X lei stabilit� cu titlu de 
major�ri de întârziere, suma de X lei stabilit� cu titlu de penalit��i 15%; cât �i a 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X/25.06.2013, pentru nelegalitate. 

Contestatorul invoc� urm�toarele motive: 
În fapt, contestatorul arat� c� la data de 15.07.2013 i s-a comunicat Decizia de 

impunere nr. X/25.06.2013 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/25.06.2013, ca urmare a 
efectu�rii unui inspec�ii fiscale prin care s-au stabilit obliga�ii reprezentate de TVA 
colectat suplimentar, penalit��i �i major�ri de întârziere. 

Contestatorul solicit� ca în solu�ionarea contesta�iei a se avea în vedere spre 
temeinica �i legala considerare juridica situa�ia de fapt �i de drept caracteristic� spe�ei 
aferent c�reia s-a emis actul administrativ-fiscal contestat.  

Astfel, solicit� s� se  constate c� actul administrativ fiscal contestat a fost emis 
„pendinte" de un alt act administrativ fiscal emis anterior - Decizia de impunere nr. 
X/11.08.2011 �i care a fost suspendat definitiv si irevocabil spre executare prin hot�râre 
judec�toreasc� definitiv� �i irevocabil� de asemenea pronun�at� în cauz� de instan�ele 
judec�tore�ti: Încheierea din X.2012 pronun�at� de c�tre Curtea de Apel X - Sec�ia 
contencios administrativ �i fiscal în dosar nr. X/2011 r�mas� irevocabil� prin Decizia nr. 
X/12.04.2013, pentru nelegalitate, cuantumul TVA-ului colectat ca urmare a emiterii 
Deciziei de impunere nr. X/11.08.2011 fiind incert. 

Contestatorul arat� c�, este evident c�, în lumina dispozi�iilor legale în materie, 
între cele dou� acte administrativ-fiscale emise exist�  o " interdependen�� " evident� 
care consfin�e�te ca �i efect legal faptul c�, cel de-al doilea act administrativ fiscal a fost 
emis nelegal, neîntemeiat �i chiar abuziv, emiterea lui fiind prohibit� de legiuitor prin art. 
14 din Legea nr.554/2004, acesta fiind emis ca urmare a emiterii primului act 
administrativ fiscal a c�rui efecte �i aplicabilitate a fost suspendat� prin hot�rârile 
judec�tore�ti, mai sus evocate. 

Astfel, contestatorul arat� c� prin primul act administrativ fiscal s-a colectat în 
sarcina sa, TVA-ul aferent tranzac�iilor efectuate, iar instan�a de judecat� a statuat prin 
hot�rârile mai sus evocate faptul c� „ este evident� îndoiala asupra prezump�iei de 
legalitate a actului administrativ sub aspectul incertitudinii �i instabilit��ii legislative în 
materie, cu dificult��i inerente de interpretare " cuantumul TVA-ului colectat fiind incert, 
iar prin emiterea prezentului act administrativ fiscal s-a stabilit o baz� suplimentar� de 
TVA, ca urmare a deducerii TVA-ului aferent TVA-ului colectat prin primul act 
administrativ fiscal. 

Ca atare, în considerarea temeinic� �i legal� a efectului juridic consfin�it de 
legiuitor institu�iei autorit��ii puterii de lucru judecat consfin�it în cauz�, contestatorul 
solicit� a se constata deopotriv� nelegalitatea �i netemeinicia actului administrativ fiscal 
emis în sarcina sa aferent unor pretinse obliga�ii fiscale ce fac obiectul primului act 
administrativ fiscal suspendat spre executare „pendinte" de care s-a emis prezentul act 
administrativ fiscal. 

Contestatorul sus�ine c�, prin emiterea acestui act administrativ fiscal practic au 
fost înc�lcate efectele dispozi�iilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ fiscal, respectiv a dispozi�iilor hot�rârilor judec�tore�ti definitive �i 
irevocabile pronun�ate în spe��, motiv pentru care actul administrativ fiscal emis este 
afectat de sanc�iunea nulit��ii absolute prev�zut în mod imperativ de legiuitor. 
 

1. Cu privire la TVA deductibil, contestatorul arat� c� organele de control au 
considerat privitor la TVA dedus�, respectiv suma de X lei ca fiind nedeductibil�, 
explicând din ce este format� aceast� sum�,  pe care o contest� astfel: 
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- suma de X lei reprezentând în opinia organelor de control ca fiind dedus� 
nejustificat datorit� documentelor care nu con�in toate informa�iile necesare conform 
legii. Echipa de control sus�ine în cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� c� aceste 
documente sunt prezentate în Anexa 22, dar prezentarea �i analiza acestora lipse�te. 

Astfel, dl. X contest� aceast� sum� �i solicit� „explica�ii privitoare la modalitatea 
de determinare a acestor documente ca fiind în afara art. 155 din Codul Fiscal.” 

 
- suma de X lei reprezentând TVA aferent� unor achizi�ii de bunuri care în opinia 

organelor de control nu au fost utilizate în folosul unor opera�iuni taxabile. 
Contestatorul sus�ine c� aceast� sum� con�ine bunuri respectiv alte servicii care 

au fost sau urmau s� fie utilizate în folosul unor opera�iuni taxabile, întrucât spa�iile 
închiriate au fost mobilate.  

Contestatorul arat� c� organele fiscale au men�ionat c� aceste achizi�ii sunt 
prezentate în Anexa nr. 22, îns� aceasta con�ine sume totale care nu au o justificare 
analitic�, iar Raportul de inspec�ie fiscal� nu con�ine informa�ii detaliate cu privire la 
încadrarea acestora în categoria cheltuielilor nedeductibile �i, prin urmare TVA-ul 
aferent s� fie nedeductibil. Totodat�, men�ioneaz� c� potrivit art. 21 (1) „Pentru 
determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare.” 

- suma de X lei reprezentând în opinia organelor de inspec�ie fiscal� ca fiind TVA 
dedus� nejustificat fiind aferent� apartamentelor donate din imobilul din X str.X.  

Contestatorul nu este de acord cu aceast� sum� deoarece organele de inspec�ie 
fiscal� nu au cuantificat corect procentul imobilelor donate din întreaga construc�ie, nici 
nu au oferit informa�ii despre modul de calcul al acestora. De asemenea, men�ioneaz� 
c� este important a se �ine cont de stadiul lucr�rilor apartamentelor donate la data 
contractelor de dona�ie în raport cu celelalte apartamente. Lucr�rile de amenajare a 
apartamentelor donate nu au fost finalizate, prin urmare cea mai mare parte din 
valoarea lor de pia�� nu se reg�sea la data dona�iei, iar ca urmare TVA dedus nu poate fi 
raportat în mod egal.  

Astfel c�, organele de control ar fi trebuit s� �in� cont de aceste aspecte, �i s� 
stabileasc� conform Codului de procedur� fiscal� valoarea corect� a acelor imobile în 
raport cu totalul cl�dirii, suprafa�a nefiind singurul element de separare a sumelor 
reprezentând TVA deductibil. 

 
- suma de X lei reprezentând TVA aferent construirii �i amenaj�rii imobilului din 

X str. X nr. X, care în opinia organelor de inspec�ie fiscal�, nu este folosit integral în 
activitatea economic� �i care nu a fost ajustat�.  

Contestatorul nu este de acord cu aceast� interpretare deoarece acest imobil a 
fost folosit în activitatea economic� �i urma s� fie folosit în acela�i scop �i ulterior în 
urm�torii ani, îns��i construc�ia fiind destinat� acestui scop de a fi închiriat�. Deoarece 
activitatea economic� desf��urat� este închirierea, iar aceast� activitate nu poate fi 
men�inut� întotdeauna în condi�ii de continuitate, întreruperile temporare nu pot fi 
interpretate ca fiind o folosire în afara acestui scop.  

Prin urmare, suma de X lei reprezentând TVA aferent construc�iei poate fi 
considerat� aferent� activit��ii economice �i care nu necesit� ajustare, iar situa�ia de 
fa�� nu se poate încadra în obligativitatea prev�zut� de : 
Art. 149. -(1) În sensul prezentului articol: 
b) bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesion�rii sau oric�rei alte metode 
de punere a acestora la dispozi�ia unei persoane sunt considerate bunuri de capital 
apar�inând persoanei care le închiriaz�, le d� în leasing sau le pune la dispozi�ia altei 
persoane; 
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(3) Perioada de ajustare începe: 
b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recep�ionate, pentru bunurile de 
capital prev�zute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, �i se efectueaz� pentru suma 
integral� a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl�tit� sau 
datorat� înainte de data ader�rii, dac� anul primei utiliz�ri este anul ader�rii sau un alt 
an ulterior anului ader�rii; 
(4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se efectueaz�: 
a) în situa�ia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabil�: 
1. integral sau par�ial, pentru alte scopuri decât activit��ile economice; 
2. pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de deducere a taxei; 
3. pentru realizarea de opera�iuni care dau drept de deducere a taxei într-o m�sur� 
diferit� fa�� de deducerea ini�ial�; 
b) în cazurile în care apar modific�ri ale elementelor folosite la calculul taxei deduse; 
c) în situa�ia în care un bun de capital al c�rui drept de deducere a fost integral sau 
par�ial limitat face obiectul oric�rei opera�iuni pentru care taxa este deductibil�. În cazul 
unei livr�ri de bunuri, valoarea suplimentar� a taxei de dedus se limiteaz� la valoarea 
taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv; 
d) în situa�ia în care bunul de capital î�i înceteaz� existen�a, cu urm�toarele excep�ii: 
1. bunul de capital a f�cut obiectul unei livr�ri sau unei livr�ri c�tre sine pentru care taxa 
este deductibil�; 
2. bunul de capital este pierdut sau distrus ca urmare a unor calamit��i naturale ori a 
unor cauze de for�� major�, în condi�iile în care aceste situa�ii sunt demonstrate sau 
confirmate în mod corespunz�tor; 
3. Abrogat prin punctul 56. din Ordonan�� nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013. 
4. situa�iile prev�zute la art. 128 alin. (8); 
e) în cazurile prev�zute la art. 138. 
(41) În cazul bunurilor furate, persoana impozabil� poate anula ajustarea efectuat� 
conform alin. (4) lit. d)  de la data la care furtul este dovedit legal prin hot�râre 
judec�toreasc� definitiv�. 
  
 - suma de X lei reprezentând TVA aferent achizi�iei de mijloace fixe respectiv 
mobilier utilizat în spa�iile închiriate care în opinia organelor de control a fost dedus� 
integral f�r� drept datorit� lipsei ajust�rilor pe perioada întreruperilor contractelor de 
închiriere. Contestatorul nu este de acord cu acest lucru, deoarece scopul cu care 
aceast� cl�dire a fost construit� �i amenajat� este închirierea care reprezint� activitate 
economic� ce genereaz� venituri impozabile. 
 
 2. Cu privire la TVA colectat contestatorul arat� c� echipa de control a stabilit 
suma de X cu titlu de TVA colectat stabilit suplimentar detaliat� de aceasta în cuprinsul 
Raportului de inspec�ie fiscal�, sum� pe care o contest�, astfel: 
 

- sumele de X lei, X lei �i X lei reprezentând TVA colectat aferent facturilor emise 
în baza contractului de închiriere încheiat cu SC X SRL, SC X SRL �i SC X SRL au fost 
impuse suplimentar de echipa de control deoarece acestea nu au fost declarate conform 
art. 1341 alin.(1) Cod fiscal, îns� la momentul controlului fiscal au fost prezentate 
deconturile de TVA precum �i recipisele prin care acestea au fos transmise pe site-ul 
ANAF, men�ionând c� erorile generate la preluarea acestora nu au fost din culpa sa, 
deoarece pân� la momentul respectiv nu a fost în�tiin�at de anularea înregistr�rii în 
scopuri de TVA, conform Codului de procedur� fiscal�. 
 

5. Cu privire la major�rile de întârziere �i la penalit��ile 15%, contestatorul arat� 
c� pentru diferen�a de TVA stabilit� suplimentar de echipa de control în sum� de X lei, 
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ace�tia au calculat major�ri de întârziere �i dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de X lei, pe care de asemenea le contest�, întrucât acestea au fost 
stabilite pe o baz� contestat�.  

Contestatorul solicit solu�ionarea contesta�iei privind TVA deductibil �i colectat, 
iar apoi, recalcularea accesoriilor. 

Pentru considerentele expuse, contestatorul solicit� a se aprecia contesta�ia ca 
fiind întemeiat�, iar pe cale de consecin�� s� se admit� în modalitatea solicitat�. 

În drept, contestatorul invoc� dispozi�iile art. 205-207 din O.G. nr. 92/2003. 
În probatioriu  în�elege s� se foloseasc� de proba cu urm�toarele acte: 

- încheierea din X.2012 pronun�at� de c�tre Curtea de Apel X - Sec�ia contencios 
administrativ �i fiscal în dosar nr. X/X/2011; 
- Decizia nr. X/12.04.2013 pronun�ata de c�tre ICCJ în acela�i dosar; 
- împuternicire avoca�ial�. 
 
 II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013, emis� 
de organele de inspec�ie fiscal� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.X/25.06.2013, a fost stabilit� suma total� de X lei reprezentând:  taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de X lei �i penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
X lei.  
 În Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, organele de inspec�ie fiscal� 
consemneaz� c� au efectuat o inspec�ie fiscal� par�ial� la contribuabilul X, privind 
verificarea bazelor de impunere a legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale privind 
TVA, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabil fa�� de 
bugetul general consolidat al statului privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i verificarea 
modului de organizare �i conducere a eviden�ei fiscale privind TVA. 

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� persoana fizica X a mai fost verificat� 
fiscal din punct de vedere a TVA. 

Ultima verificare fiscal� par�ial� privind TVA a vizat perioada 01.01.2005-
31.12.2009. Obiectivul controlului anterior l-a constituit verificarea respect�rii 
prevederilor legale privind taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� tranzac�iilor cu propriet��i 
imobiliare din patrimoniu personal efectuate în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate, întocmindu-se Raportul de Inspec�ie fiscal� nr. X/30.06.2011 �i Deciziile de 
Impunere nr. X/30.06.2011 privind TVA cu obliga�ii fiscale stabilite suplimentar, 
reprezentând diferen�a de T.V.A în sum� de X lei �i accesorii în sum� de X lei. 

Actuala inspec�ie fiscal� par�ial� a fost programat� urmare a solicit�rii 
Administra�iei Finan�elor Publice Timi�oara în baza adresei nr. X/X înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� cu nr. X/17.01.2013, prin care se comunic� organului de 
control faptul c� persoana impozabil� �i-a exercitat dreptul de deducere prin deconturi 
de TVA depuse în anul 2010, pentru achizi�ii de bunuri �i servici efectuate în perioada 
de prescrip�ie de 5 ani. 

Perioada supusa controlului: 01.01.2010 - 31.03.2013. 
Organele de inspec�ie fiscal�, în urma verific�rii efectuate au constatat 

urm�toarele: 
În perioada verificat� persoana fizic� X are calitatea de persoan� impozabil�, 

înregistrat� în scopuri de TVA din oficiu, de c�tre organele fiscale, fiindu-i atribuit codul 
de înregistrare fiscal� X, începând cu data de 26.04.2010. De la data de 01.02.2013 a 
fost anulat� din oficiu calitatea de pl�titor de TVA conform art.153 alin.(9) lit.e) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Conform prevederilor art.1561 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
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cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, perioada fiscal� este trimestrul calendaristic pe 
toat� perioada verificat�, respectiv 01.01.2010 - 31.03.2013. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� contribuabilul X �i-a exercitat 

dreptul de deducere a TVA în primul decont depus dup� inspec�ia fiscal� par�ial� privind 
taxa pe valoarea ad�ugat� încheiat� în data de 30.06.2011 (Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. X/30.06.2011 �i Decizia de impunere nr. X/30.06.2011) care a vizat perioada 
01.01.2005-31.12.2005, respectiv în decontul aferent trimestrului II 2010,  înregistrând la 
rândul 28 „Regulariz�ri taxa dedus�" TVA deductibil� în sum� de X lei aferent� bazei 
impozabile în sum� de X lei, respectiv aferent� achizi�ie/construirii bunurilor de capital 
care au fost livrate �i închiriate. 

Suma de X lei înregistrat� la rândul 28 „Regulariz�ri taxa dedus�" în decontul 
aferent trimestrului II 2010 reprezint� TVA aferent� construc�iei �i amenaj�rii imobilului 
din X, str. X nr. X ( imobil P+2E+M) în suma de X lei �i TVA aferent construc�iei �i 
amenaj�rii imobilului din X, str. X, nr. X (regim de în�l�ime P+2E+M - birouri la parter, 
etaj 1 si 2 , locuin�� la mansard� �i extindere magazie în regim P) în sum� de X lei. 

 
Referitor la TVA aferent� construc�iei �i amenaj�rii imobilului din X str. X nr. X 

(imobil P+2E+M = 22 apartamente) în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� 
consemneaz� urm�toarele: 

Dl. X împreuna cu so�ia X au solicitat �i ob�inut autoriza�ia de construire nr. 
X/18.07.2006 ( anexa nr. 3 ), eliberat� de Prim�ria Municipiului X, pentru construirea 
unui imobil P+2E+M în X, str. X nr. X. Imobilul construit a fost finalizat si recep�ionat la 
data de 01.10.2007, conform procesului verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. 
X/01.10.2007 ( anexa nr. 4), acesta fiind compus din 22 apartamente, a�a cum rezult� 
din actul de apartamentare nr. X/15.02.2008 �i extrasele de carte funciar� anexate ( 
anexa nr. 5 ). 

Dup� aceast� dat� s-au mai efectuat lucr�ri de construc�ii, amenaj�ri �i finisaje 
întocmindu-se în data de 05.04.2010 procesul verbal de recep�ie final� (anexa nr. 6). 

În urma inspec�iei fiscale încheiate în data de 30.06.2011, echipa de inspec�ie 
fiscal� a constatat c� în perioada 03.03.2008 - 12.11.2008, X tranzac�ioneaz� un nr. de 
16 apartamente noi, din patrimoniul familiei, situate în X, str. X, nr. X, în valoare total� 
de X lei, conform contractelor de vânzare cump�rare nr. X/03.03.2008, X/05.03.2008, 
X/06.03.2008, X/11.03.2008, X/13.03.2008, X/24.03.2008, X/24.03.2008, X/25.03.2008, 
X/25.03.2008, X/28.03.2008, X/28.03.2008, X/31.03.2008, X/09.04.2008, X/09.04.2008, 
X/23.10.2008 �i nr. X/12.11.2008. Deoarece X nu a solicitat înregistrarea ca pl�titor de 
TVA, nu a colectat �i virat TVA �i nu a depus deconturi de taxa pe valoarea ad�ugat�, 
organul de control a colectat, în timpul inspec�iei fiscale TVA aferenta tranzac�iilor (16 
apartamente) efectuate în sum� de X lei. 

Din cele 22 apartamente din imobilul din X, str. X, nr. X, X �i X încheie un num�r 
de 5 contracte de dona�ie autentificate la BNP X cu nr. X/26.10.2009, X/26.10.2009, 
X/26.10.2009, X/26.10.2009 �i X/26.10.2009, transferând dreptul de proprietate asupra 
6 apartamente de�inute în coproprietate devalmasa în cadrul familiei, transferul de 
proprietate al acestora nu intra în sfera de aplicare a TVA întrucât nu sunt întrunite 
cumulativ condi�iile prev�zute la art. 126 alin.(1) lit.a)-d) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv nu este îndeplinit� 
condi�ia de plat�, dona�ia fiind cu titlu gratuit. 

 
Contribuabilul a prezentat, în timpul inspec�iei fiscale, registrul bunurilor de capital 

pentru imobilul din X, str. X, nr. X( anexa nr. 19) înscris în CF nr. X cu num�r cadastral 
X-X, imobilul constând în bloc de apartamente în regim de P+2E+M compus din 22 
apartamente, cu o valoare total� de X lei �i TVA în sum� de X lei, f�r� s� fie eviden�iat� 
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valoarea fiec�rui bun de capital, respectiv valoarea fiec�rui apartament . 
Taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei a fost înregistrat� în decontul de 

TVA pentru trimestrului II 2010 la rândul 28 „Regulariz�ri taxa dedus�", aferent� 
întregului imobil din X, str. X, nr. X, contribuabilul nu a procedat la ajustarea TVA, 
conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal, aferent� apartamentelor donate, deducând 
TVA �i pentru aceste opera�iuni care nu intr� în sfera de aplicare a TVA. 

În vederea ajust�rii taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele 
impozabile sunt obligate s� �in� un registru al bunurilor de capital, în care s� eviden�ieze 
pentru fiecare bun de capital astfel cum este definit la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, 
urm�toarele informa�ii: 

a) data achizi�iei, fabric�rii, finaliz�rii construirii sau transform�rii/moderniz�rii;  
b) valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital; 
c) taxa deductibil� aferent� bunului de capital; 

          d) taxa dedus�; 
       e) ajust�rile efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal. 

Prevederile art. 149 din Codul fiscal �i ale prezentului punct se aplic� �i de c�tre 
persoanele impozabile care efectueaz� opera�iuni imobiliare constând în opera�iuni de 
livrare, închiriere, leasing, arendare, concesionare �i alte opera�iuni similare, efectuate 
în leg�tur� cu bunurile imobile. 

Deoarece contribuabilul nu a întocmit Registrul Bunurilor de Capital pentru fiecare 
apartament în parte �i a dedus în primul decont de TVA depus� dup� înregistrarea în 
scopuri de TVA, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� tuturor achizi�iilor destinate 
construirii celor 22 apartamente, respectiv �i pentru cele 6 apartamente donate, echipa 
de inspec�ie fiscal� a procedat la ajustarea TVA, conform art. 149 alin.(4) lit.a) din Legea 
571/2003 cu modific�rile ulterioare. Situa�ia modului de valorificare a apartamentelor 
este prezentata în anexa nr. 7 

 
Referitor la TVA aferent� construc�iei �i amenaj�rii imobilului din X, str.X, nr. X ( 

imobil P+2E+M M - birouri la parter, etaj 1 si 2 , locuin�a la mansard� �i extindere 
magazie în regim P) în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� 
urm�toarele: 

Dl. X împreun� cu so�ia X au solicitat �i ob�inut autoriza�ia de construire nr. 
X/29.09.2003 (anexa nr. 8), eliberat� de Prim�ria Municipiului X, pentru reamenajare 
cl�dire parter existent� în X, str. X, nr. X. Recep�ia lucr�rilor efectuate s-a f�cut în data 
de 15.12.2006, conform procesului verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. 
X/15.12.2006. 

În baza autoriza�iei de construire nr. X/21.12.2007 (anexa nr. 6) Prim�ria 
Municipiului X autorizeaz� executarea lucr�rilor de construire pentru supraetajare 
construc�ie P existent� rezultând regim de în�l�ime P+2E+M, schimbare destina�ie - 
birouri la parter, etaj 1 si 2 �i locuin�a la mansard�, extindere magazie în regim P Zona D 
St = 921 mp, Sc = 393 mp, Sd = 918 mp la imobilul din X, str. X, nr. X. - C.F. X nr. top. 
X; X. 

Imobilul construit a fost finalizat �i recep�ionat la data de 25.11.2010, conform 
procesului verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/25.11.2010 (anexa nr. 10 ). 

Dup� aceast� dat� s-au mai efectuat investi�ii pentru imobilul din X, str. X, nr.X, 
întocmindu-se în data de 09.03.2012 procesul verbal de recep�ie (anexa nr. 11) privind 
lucr�rile executate �i procurare de materiale de c�tre SC X SRL. 

În anul 2011, dl. X �i so�ia sa d-na X, în calitate de proprietari ai imobilului din X, 
str. X, nr. X, încheie urm�toarele contracte de închiriere: 
 - contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP X cu 
nr. X/21.12.2011 (anexa nr. 12). Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. 
X, nr. X - Etaj X + mansarda în suprafa�� total� de 247 mp, iar durata închirierii este de 7 
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ani, cu începere de la data de 05.12.2011 pân� la data de 05.12.2018. Contractul de 
închiriere nr. X/05.12.2011 a fost reziliat conform întelegerii p�r�ilor începând cu data de 
31.08.2012. 
 - contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011 (anexa nr. 13). 
 Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. X, nr. X- Etaj X in 
suprafa�a de 147 mp, iar durata închirierii este de 7 ani cu începere de la data de 
05.12.2011 pân� la data de 05.12.2018. În data de 31.08.2012, prin actul adi�ional nr. 
X/31.08.2012 la contractul de închiriere nr. X/05.12.2011, se modific� suprafa�a 
închiriat� societ��ii SC X SRL, locatorul închiriaz� locatarului spa�iul situat în X, str. X, 
nr. X - Et. X si Et X în suprafa�� total� de 294 mp. 

- contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011 (anexa nr. 14). Obiectul contractului este închirierea 
spa�iului din X, str. X, nr. X - exterior compus din curte pavat� �i spa�iu verde în 
suprafa�a de 200 mp, parter în suprafa�� de 138 mp �i atelier, debara �i magazie în 
suprafa�� total� de 150 mp, iar durata închirierii este de 5 ani cu începere de la data de 
05.12.2011 pân� la data de 05.12.2016. Contractul de inchiriere nr. X/20.12.2011 a fost 
reziliat conform în�elegerii p�r�ilor începând cu data de 31.08.2012. 

Contribuabilul a prezentat, în timpul inspec�iei fiscale, registrul bunurilor de capital 
pentru imobilul din X, str. X, imobilul constând în construc�ie în regim de P+2E+M 
compus din parter cu o suprafa�a construit� de 421,72 mp �i suprafa�a util� de 351,43 
mp , etaj I cu o suprafa�� construit� de 165,41 mp �i suprafa�a util� de 137,84 mp, etaj II 
cu o suprafa�� construit� de 165,41 mp �i suprafa�a util� de 137,84 mp �i mansarda cu o 
suprafa�� construit� de 126,22 mp �i suprafa�a util� de 105,18 mp, cu o valoare total� 
de X lei �i TVA în sum� de X lei (anexa nr. 19). 

Contribuabilul a înregistrat în decontul de TVA pentru trimestrului II 2010 TVA 
deductibil� în sum� de X lei (la rândul 28 „Regulariz�ri taxa dedusa" taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de X lei + taxa deductibil� din perioada de raportare suma de X lei) 
iar în deconturile de TVA depuse în perioada trimestrul III 2010-trimestrul IV 2012 
contribuabilul înregistreaz� TVA aferent� imobilului din X, str. X, nr. X în sum� de X lei. 

Contribuabilul �i-a exercitat dreptul de deducere TVA în sum� de X lei aferent� 
construirii �i moderniz�rii întregului imobil din X, str. X, nr. X, contribuabilul nu a 
procedat la ajustarea TVA, conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal, când a fost 
schimbat� destina�ia imobilului, respectiv când sisteaz� contractele de închiriere pentru 
care a optat pentru taxarea opera�iunilor, conform notific�rii depuse la organul fiscal 
competent înregistrat� cu nr. X/21.12.2011. (anexa nr. 15). 

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� în conformitate cu art. 149 alin (4) lit 
a) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
"ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se efectueaz� : în situa�ia în care 
bunul de capital este folosit de persoana impozabil� integral sau par�ial pentru alte 
scopuri decât activitatea economica", iar în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) 
lit a) " pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. a) ajustarea se efectueaz� în cadrul 
perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2). Ajustarea deducerii se realizeaz� pentru 
toat� taxa aferent� perioadei r�mase din perioada de ajustare, incluzând anul în care 
apare modificarea destina�iei de utilizare." 

Analiza TVA deductibil� 
Din verificarea documentelor primare (facturi fiscale, bonuri fiscale) care au stat la 

baza înregistr�rii TVA-ului în jurnalul de cump�r�ri, s-a constatat deducerea în 
deconturile de TVA în perioada 01.01.2010 - 31.03.2013, a TVA-ului în sum� total� de X 
lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� TVA deductibil� declarat� prin 
deconturile de TVA în sum� total� de X lei ( prezentata în anexa nr. 34) provine din: 
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- suma de X lei reprezentând TVA deductibil� aferent� imobilului din X, str. X, nr. 
X, înregistrat� în decontul aferent trimestrului II 2010). 

Din total TVA în sum� de X lei înregistrat� în decontul de tva aferent� imobilului 
din X, str. X, nr. X, organul de control a calculat TVA în sum� de X lei, mai pu�in cu X lei 
(X lei înregistrat eronat de contribuabil în RBC X + X tva nedeductibil� fiscal). 

- suma de X lei reprezint� TVA deductibil� aferent� imobilului din X, str. X, nr. X, 
înregistrat� în deconturi în perioada verificat� 01.06.2010 - 31.03.2013. 

În 01.06.2010 - 31.03.2013 contribuabilul a dedus TVA aferent� lucr�rilor de 
construc�ii pentru imobilul din X, str.X, nr. X (05.03.2007 - 05.05.2009) �i pentru imobilul 
din X, str. X, nr. X(13.03.2006 - 25.11.2010) precum �i investi�ii la imobilul din X, str. X, 
nr. X în perioada 29.11.2010 - 30.03.2012. 

Din verificarea registrului bunurilor de capital pentru imobilul din str. X nr. X �i din 
nota explicativ� dat� de contribuabil în timpul controlului (anexa nr. 16) organul de 
control a constatat faptul c� TVA dedus� în sum� de X lei este aferent� imobilului din 
str. X nr. X, înregistrat� eronat în registrul bunurilor de capital pentru imobilul din str. X 
nr. X. 

Din total TVA în sum� de X lei, înregistrata în decontul de tva aferent� imobilului 
din X, str. X, nr. X, organul de control a calculat TVA în sum� de X lei, mai pu�in cu X lei 
(X lei înregistrat eronat de contribuabil în RBC X - X lei tva aferent� mobilier – X tva 
nedeductibil� fiscal). 

Din total TVA dedus� prin deconturi organul de control, urmare a verific�rii 
fiscale, a stabilit ca �i TVA deductibil� cu drept de deducere suma de X lei. 

TVA cu drept de deducere în sum� de X lei a fost justificat� de contribuabil cu 
documente legale, respectiv facturi, a�a cum prevede art. 146 alin. (1) lit.a) �i lit.b) din 
Legea 571/2003, fiind aferente achizi�iilor destinate realiz�rii de opera�iuni taxabile 
conform art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

 
Din total TVA dedus� în deconturi în perioada verificat� 01.06.2010 - 31.03.2013, 

în sum� de X lei , organul de control a stabilit ca �i nedeductibil� TVA în sum� total� de 
X lei, reprezentând: 

- TVA dedus� nejustificat în sum� de X lei, aferent� unor achizi�ii efectuate pe 
baza documentelor care nu con�in toate informa�iile prev�zute în normele legale în 
vigoare pentru a dobândi calitatea de document justificativ (prezentate în anexa nr.22), 
în cursul anului fiscal 2010, 2011, 2012 contribuabilul a dedus TVA nefiind îndeplinite 
condi�iile de deductibilitate prev�zute de art. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, întrucât pe documente nu 
este înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului în calitate de 
cump�r�tor, conform art. 155 alin.(5) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de control men�ioneaz� faptul c�, potrivit art. 159 din Codul fiscal, pe 
perioada desf��ur�rii inspec�iei fiscale, contribuabilul a avut posibilitatea corect�rii 
documentelor controlate aferente achizi�iilor mai sus men�ionate, care nu con�in toate 
informa�iile prev�zute de art. 155, alin.(5) din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.  Pân� la data finaliz�rii controlului, contribuabilul a corectat dou� facturi emise 
pe CNP X, respectiv fact. nr.X/08.12.2010 �i fact. nr. X/27.09.2011, celelalte documente 
emise eronat prezentate în anexa 22 nu au fost corectate. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� arat� c� potrivit Deciziei nr.V din 15.01.2007 
emise de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, taxa pe valoarea ad�ugat� nu se poate 
deduce dac� documentele justificative nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile 
prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea taxei. 
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De asemenea , prin art.6 alin.(2) din Legea contabilit��ii nr.82/ 1991, republicat�, 
se prevede c� documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate 
angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i aprobat, precum �i a 
celor care le-au înregistrat în contabilitate, dupa caz." 

- TVA dedus� nejustificat în sum� de X lei reprezentând TVA aferent� unor 
achizi�ii de bunuri precum mobil� buc�t�rie, proiect pentru imobil str. X, X precum �i TVA 
aferent� unor achizi�ii care nu sunt utilizate în folosul unor opera�iuni taxabile (tva 
dedus� aferent� imobilelor donate) în sum� total� de X lei, care nu sunt utilizate în 
scopul opera�iunilor taxabile, fiind bunuri utilizate în scop personal (anexa nr. 22). 
 - TVA dedus� nejustificat în sum� de X lei aferent� facturii nr.X/13.01.2012 
(anexa nr. 17) cu o valoare total� zero lei. Prin deducerea nejustificat� a TVA în sum� 
de X lei, contribuabilul încalc� prevederile art. 146 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 571/2003, 
factura nu cuprinde TVA în suma de X lei, conform art. 155 alin.(5) lit.j) din Legea nr. 
571/2003. 
 -TVA dedus� nejustificat în sum� de X lei aferent� apartamentelor donate din 
imobilul din X, str. X, jud Timi�, (anexa nr. 20), opera�iuni care nu intr� în sfera de 
aplicare a TVA. Prin deducerea nejustificat� a TVA în sum� de X lei aferente 
opera�iunilor de dona�ie care nu intra în sfera de aplicare a TVA, persoana impozabil� 
încalc� prevederile art. 145 alin.(2) lit.a) din legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organul de control a constatat c�, din cele 22 apartamente din imobilul din X str. 
X, nr. X, X �i X încheie un num�r de 5 contracte de dona�ie autentificate la BNP X cu nr. 
X/26.10.2009, X/26.10.2009, X/26.10.2009, X/26.10.2009 �i X/26.10.2009, transferând 
dreptul de proprietate asupra a 6 apartamente, transferul de proprietate al acestora 
constituie opera�iuni scutite de TVA f�r� drept de deducere. 

- TVA dedus� ini�ial în sum� de X lei aferent� construirii �i amenaj�rii imobilului 
din X, str. X, nr. X ( anexa nr. 18) care nu este folosit pentru activitatea economic� 
neajustat� de contribuabil conform prevderilor art. 149 din Legea 571/2003 �i a normelor 
metodologice de aplicare a art. 149 din Codul fiscal. 

În conformitate cu art. 149 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 571/2003, privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare "ajustarea taxei deductibile prev�zute la 
alin (1) lit. d) se efectueaz� : în situa�ia în care bunul de capital este folosit de persoana 
impozabil� integral sau par�ial pentru alte scopuri decât activitatea economica". 

Conform prevederilor art. 149 alin.(5) lit. a ) "  pentru cazurile prev�zute la alin. (4) 
lit. a) ajustarea se efectueaz� în cadrul perioadei de ajustare prev�zute la alin.(2). 
Ajustarea deducerii se realizeaz� pentru toat� taxa aferent� perioadei r�mase din 
perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea destina�iei de utilizare." 

Astfel, organul de control constat� c�, în perioada verificat� 01.01.2010 - 
31.03.2013, imobilul din X, str. X, nr. X nu a fost folosit integral de persoana impozabila 
pentru activit��i economice, respectiv pentru opera�iuni taxabile. În data de 31.08.2012 
se reziliaz� contractele de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL �i nr. X/20.12.2011 
cu SC X SRL, pentru care persoana impozabil� a optat la taxarea opera�iunilor de 
închiriere �i în consecin�� aceast� suprafa�� nu mai este utilizat� pentru opera�iuni 
taxabile, contribuabilul nu a procedat la ajustarea tva aferent�, conform art. 149 alin. (5) 
lit. c) din Codul Fiscal. 

Ulterior, dac� intervin modific�ri ale destina�iei bunului �i acesta va fi utilizat 
pentru opera�iuni pentru care taxa este deductibila, contribuabilul poate proceda la 
ajustare conform art. 149 alin. (4) lit. c) �i art. 149 alin. (5) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile ulterioare. 

În perioada 01.01.2010-31.03.2013, imobilul a fost utilizat pentru opera�iuni 
taxabile, respectiv opera�iuni de închiriere pentru care a optat la taxarea opera�iunii 
conform art. 141 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
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ulterioare, dup� cum urmeaz�: 
-  în perioada 25.11.2010-31.12.2010, respectiv de la recep�ia final� �i pân� la 

finele anului 2010 imobilul nu a fost utilizat pentru opera�iuni taxabile. Data primei 
ocup�ri este data recep�iei finale, respectiv data de 25.11.2010, conform prevederilor 
art. 149 alin.(3) lit.b) din Legea 571/2003, cu modific�rile ulterioare. Perioada de ajustare 
începe sa curg� de la 01.01.2010, respectiv de la 01 ianuarie a anului în care bunul a 
fost recep�ionat �i este de 20 de ani, conform prevederilor art. 149 alin.(2) lit. b) �i 
alin.(3) lit. b) din Legea 571/2003. TVA dedus� prin decontul de TVA în anul 2010 este 
în sum� de X lei aferent� investi�iilor recep�ionate la data de 25.11.2010. Persoana 
impozabila avea obliga�ia s� ajusteze în favoarea statului în decontul trimestrului IV 
2010 -  TVA în sum� de X lei, conform art. 149 alin.(4) lit.a) �i a art. 149 alin.(5) lit.a) din 
Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Astfel, organele de control au constatat c� persoana impozabila X nu a respectat 
prevederile art. 149 alin.(4) lit.a) din Legea 571/2003 �i nu a procedat la ajustarea în 
favoarea statului a taxei deduse în sum� de X lei, având în vedere faptul c� dup� 
recep�ia final� a imobilului din data de 25.11.2010 acesta nu a fost utilizat pentru 
opera�iuni taxabile. 
 - în perioada 05.12.2011 - 31.12.2011, întreg imobilul este închiriat în baza 
contractelor de închiriere, opera�iune pentru care persoana impozabila a optat la taxarea 
acesteia prin depunerea la organul fiscal a notific�rii înregistrat� cu nr. X/21.12.2011. 
Persoana impozabil�, în decontul trimestrului IV 2011 avea dreptul s� ajusteze în 
favoarea sa, TVA cu drept de deducere în sum� de X lei, respectiv 19 douazecimi din 
totalul TVA deductibil�, pentru perioada de ajustare r�mas� de 19 ani, astfel: 
- TVA deductibil� aferent� construc�iei imobilului =  X lei. 
- data primei ocup�ri/utiliz�ri = 25.11.2010 
- perioada de ajustare = 01.01.2010-31.12.2029 
- TVA de ajustat aferent� fiec�rui an = X lei/20 ani = X lei/an. 
- TVA cu drept de deducere în trimestrul IV 2011 = X lei - X lei/an = X lei, pentru cei 19 
ani r�ma�i din perioada de ajustare. 
  
 - în perioada 01.01.2012-31.08.2012, întreg imobil este utilizat de asemenea 
pentru opera�iuni de închiriere taxabile. La data de 31.08.2012 persoana impozabil� 
reziliaz� o parte din contractele de închiriere, respectiv contractele de închiriere pentru 
mansard� �i parter, înregistrate la AFP Timi�oara cu nr. X/21.12.2011 �i nr. 
X/21.12.2011 ceea ce reprezint� 52% din întreg spa�iu. La data de 31.08.2012, când 
intervine modificarea destina�iei imobilului pentru 52% din spa�iu, respectiv aceast� 
parte din imobil nu mai este utilizat� pentru opera�iuni taxabile, persoana impozabil� nu 
depune notificare la organul fiscal competent prin care s� comunice organelor fiscale 
faptul ca doar 48% din spa�iu va fi utilizat pentru opera�iuni taxabile. 

De la data de 01.09.2012 �i pân� la 01.02.2013, data anularii calit��ii de pl�titor 
de TVA, persoana impozabil� utlizeaz� pentru opera�iuni taxabile doar 48 % din total 
spa�iu pentru care a dedus TVA, iar pentru 52% din spa�iu se schimb� destina�ia la data 
de 31.08.2012 �i nu mai este utilizat pentru opera�iuni taxabile, respectiv mansarda este 
utilizat� în scopuri personale de c�tre persoana impozabil� ca �i locuin�� (anexa nr. 25 -
proces verbal de cercetare la fa�a locului �i anexa nr. 24-Nota explicativ�) iar parterul în 
propor�ie de 82% nu mai este utilizat. Din parter 18% este utilizat de persoana 
impozabil� pentru activitatea sa economic� ca �i birou, având locul de desf��urare a 
activit��ii economice ca �i persoan� impozabil� (respectiv sediu fix conform prevederilor 
art. 1251 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare).  

În conformitate cu prevederile art. 149 alin.(5) lit.a) din Legea 571/2003, cu 
modific�rile ulterioare, persoana impozabil� avea obliga�ia s� ajusteze în favoarea 
statului în ultimul decont al anului 2012 toat� taxa aferent� p�r�ii de 52% din construc�ie 



                               
                          

 12 

pentru care la data de 31.08.2012 se schimb� destina�ia �i nu mai este utilizat� pentru 
opera�iuni taxabile. Suma de TVA pe care persoana impozabil� avea obliga�ia s� o 
ajusteze în ultimul de decont al anului 2012, aferent� spa�iului pentru care se schimb� 
destina�ia �i nu mai este utilizat pentru opera�iuni taxabile este în sum� de X lei, 
determinata astfel: 
- TVA deductibil� aferent� construc�iei imobilului = X lei. 
- data primei ocup�ri/utiliz�ri = 25.11.2010 
- perioada de ajustare = 01.01.2010-31.12.2029 
- TVA de ajustat aferent� fiec�rui an = X lei/20 ani = X lei/an. 
- data la care se schimb� destina�ia pentru 52% din imobil = 31.08.2012 
- perioada de ajustare r�mas� 01.01.2012-31.12.20209 respectiv 18 ani. 
- Suma ce trebuia ajustat� în favoarea statului este X lei (X lei/an *18 ani -perioada 
r�mas� de ajustat) * 52% = X lei 

 
În anul 2012 persoana impozabil�, la imobilul din X str. X nr. X, dup� data primei 

ocup�ri, recep�ioneaz� lucr�ri de moderniz�ri/transform�ri în valoare de X lei, conform 
procesului verbal de recep�ie încheiat la data de 09.03.2012 (anexa nr. 11) peste 20% 
din valoarea ini�ial� a investi�iei. Astfel c�, pentru TVA dedus� aferent� 
moderniz�rilor/trasform�rilor în sum� de X lei, perioada de ajustare începe s� curg� de 
la data de 01.01.2012 pentru o perioada de 20 de ani �i se încheie la data de 
31.12.2031. 

Pentru TVA dedus� în sum� total� de X lei persoana impozabil� avea obliga�ia s� 
procedeze la ajustarea în favoarea statului a taxei deduse ini�ial, în ultimul decont al 
anului fiscal 2012, aferent� p�r�ii de 52% din construc�ie pentru care la data de 
31.08.2012 se schimb� destina�ia �i nu mai este utilizat� pentru opera�iuni taxabile. 
Suma de TVA pe care persoana impozabil� avea obliga�ia s� o ajusteze în ultimul 
decont al anului 2012, aferent� spa�iului pentru care se schimb� destina�ia �i nu mai 
este utilizat pentru opera�iuni taxabile este în sum� de X lei (X lei*52%). 

 
De la data de 01.02.2013, data la care a fost anulat� din oficiu calitatea de pl�titor 

de TVA conform art. 153 alin. (9) lit.e) din Codul fiscal, conform prevederilor punctului 54 
alin.(6) din Normele metodologice de aplicare a art. 149, modificate prin 
HG.1071/06.11.2012, se consider� c� bunurile de capital nu sunt alocate unei activit��i 
economice în perioada în care codul de TVA nu este valabil, fiind obligatorie ajustarea 
taxei conform art. 149 alin.(4) lit.a) punctul 1 din Codul fiscal. La data finaliz�rii 
controlului în continuare persoana impozabil� X nu are cod valabil de TVA. 

În aceste condi�ii, persoana impozabil� avea obliga�ia ca în decontul de TVA 
aferent lunii ianuarie 2013 s� procedeze la ajustarea în favoarea statului a TVA dedus� 
aferent� perioadei de ajustare r�mase pentru partea de 48% din construc�ie care de la 
data de 01.02.2013 nu mai este considerat� ca fiind utilizat� pentru activit��i economice. 
TVA dedus� ce trebuia ajustat� este în sum� de X determinata astfel: 
1. pentru TVA aferent� investi�iei ini�iale recep�ionat� la data de 25.11.2010, 
 - X lei/an *17 ani - perioada r�mas� de ajustat * 48% = X lei 
 
2. pentru TVA aferent� moderniz�rilor recep�ionate la data de 09.03.2013, 
        -   X lei/20 ani = X lei 
        -   perioada r�masa de ajustare 01.01.2013-31.12.2031, respectiv 19 ani 
                    - suma ce trebuia ajustat� în favoarea statului =(X lei*19 ani)*48%= X lei 

 
TVA total� ce trebuia ajustat� în favoarea statului pe care contribuabilul nu a 

efectuat - o este de X0 lei, determinata astfel: 
- X lei + X lei - X lei - X lei - X lei = - X lei. 
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TVA dedus� de contribuabil aferent� investi�iei ini�iale �i moderniz�rii bunului de 

capital situat în X str. X nr. X este de X lei. 
 
TVA cu drept de deducere aferent� bunului de capital în perioada în care acesta 

este utilizat pentru opera�iuni taxabile este de X lei, astfel: 
- X lei TVA cu drept de deducere aferent� investi�iei ini�iale recep�ionate la 

data de 25.11.2010, pentru anul 2011, când imobilul a fost utilizat 100% pentru 
opera�iuni taxabile; 

- X lei TVA cu drept de deducere aferent� investi�iei ini�iale recep�ionate la 
data de 25.11.2010, pentru anul 2012, când imobilul a fost utilizat 48% pentru opera�iuni 
taxabile; 

- X lei TVA cu drept de deducere aferent� moderniz�rilor recep�ionate la 
data de 09.03.2012, pentru anul 2012, când imobilul a fost utilizat 48% pentru opera�iuni 
taxabile. 

Num�rul ajust�rilor poate fi nelimitat, acesta depinzând de modificarea destina�iei 
bunului respectiv în perioada de ajustare, respectiv pentru opera�iuni care dau sau nu 
dau drept de deducere. 

- TVA dedus� nejustificat în sum� de X lei aferent� achizi�iei de mijloace fixe, 
respectiv mobilier utilizat în spa�iul închiriat, cu durata de utilizare cuprins� între 6-10 
ani, ce reprezint� bun de capital, pentru care ajustarea se realizeaz� pe perioada de 5 
ani, conform art. 149 alin.(2) lit.a) din Legea 571/2003.  

În fapt contribuabilul deduce TVA în sum� de X lei aferent� achizi�iei de mijloace 
fixe (mobilier în spa�iul închiriat) pentru care perioada de amortizare este cuprins� între 
6-10 ani. Din total TVA dedus� în sum� de X lei, contribuabilul are dreptul de deducere 
doar la TVA în sum� de X lei aferent� perioadei fiscale de 2 ani (05.12.2011-
01.02.2013) cât imobilul a fost utilizat pentru opera�iuni taxabile. Modul de determinare a 
TVA ajustat� cu drept de deducere în sum� de X lei este prezentat în anexa nr. 26. 

Recapitula�ie TVA deductibil�: 
TVA deductibila conform decontului TVA : X lei; 
TVA deductibila stabilit� de organul de inspec�ie fiscal� : X lei 
TVA nedeductibil� fiscal X lei 
 

Analiza TVA colectat�: 
Organele de inspec�ie fiscal� constat� c� în perioada verificata 01.01.2010 - 

31.03.2013, X având CIF X, colecteaz� prin deconturi, TVA în sum� total� de X lei, 
reprezentând TVA colectat� aferent� contractelor de închiriere a imobilului din X, str. X, 
nr. X, jud. Timi�, pentru care contribuabilul �i-a exercitat op�iunea de taxare prev�zut� la 
art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, depunând la AFP Timi�oara notificarea 
înregistrat� cu nr. X/21.12.2011 (anexa nr. 17).  

În anul 2011, dl. X �i so�ia sa d-na X, în calitate de proprietari ai imobilului din X, 
str. X, nr. X, încheie urm�toarele contracte de închiriere: 
 - contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011. Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. 
X, nr. X- Etaj 2 + mansarda în suprafa�� total� de 247 mp, iar durata închirierii este de 7 
ani cu începere de la data de 05.12.2011 pân� la data de 05.12.2018. Contractul de 
închiriere nr. X/05.12.2011 a fost reziliat conform în�elegerii p�r�ilor începând cu data de 
31.08.2012. 
 - contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011. Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. 
X, nr. X- Etaj 1 în suprafa�� de 147 mp, iar durata închirierii este de 7 ani cu începere de 
la data de 05.12.2011 pân� la data de 05.12.2018. În data de 31.08.2012, prin actul 
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adi�ional nr. X/31.08.2012 la contractul de închiriere nr. X/05.12.2011, se modific� 
suprafa�a închiriat� societ��ii SC X SRL, locatorul închiriaz� locatarului spa�iul situat în 
X, str. X, nr. X - Et. I si Et II în suprafa�� total� de 294 mp. 
 - contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011. Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. 
X, nr. X - exterior compus din curte pavat� �i spa�iu verde în suprafa�� de 200 mp, parter 
în suprafa�� de 138 mp �i atelier, debara �i magazie în suprafa�� total� de 150 mp, iar 
durata închirierii este de 5 ani cu începere de la data de 05.12.2011 pân� la data de 
05.12.2016. Contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 a fost reziliat conform în�elegerii 
p�r�ilor începând cu data de 31.08.2012. 

Întregul venit din închiriere a fost încasat de X, so�ia acestuia declarând în baza 
unei declara�ii încheiate în forma autentic� cu nr. X/15.12.2011 c� este de acord cu 
închirierea bunurilor imobile comune �i nu are preten�ii la cota parte din chiria imobilelor 
(anexa nr. 28). Contractele de închiriere sunt prezentate în anexele nr. 12,13 �i 14. 

Fa�� de TVA colectat� în deconturile de TVA �i înregistrat� în jurnalele de vânz�ri 
organul de control a colectat TVA suplimentar în sum� total� de X lei, conform 
prevederilor legale astfel: 

- TVA colectat� suplimentar în sum� de X lei (anexa nr. 29) aferent� chiriei 
prev�zut� în contractului de închiriere nr. X/05.12.2011 încheiat cu SC X SRL. Pentru 
chiria prev�zut� în contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 contribuabilul emite facturi 
în perioada 05.12.2011 - 31.08.2012 în valoare de X lei din care TVA X lei, aferent� 
lunilor decembrie 2011 - februarie 2012, iar pentru diferen�a nefacturat� aferent� 
perioadei martie 2012 - august 2012 contribuabilul emite fact. nr. X/31.01.2013, dup� 
anularea calit��ii de pl�titor de TVA, în valoare total� de X lei din care TVA X lei, care nu 
este cuprins� în decont TVA depus la organul fiscal. 

Pentru chiria aferent� perioadei martie 2012 - august 2012 faptul generator de 
taxa �i exigibilitatea TVA a intervenit la fiecare data de 15 a lunii pentru luna în curs, 
conform contractelor de închiriere �i a prevederilor art. 1341 alin.1) din Legea 571/2003. 
În contractele de închiriere este prev�zut� plata chiriei lunar în lei pân� la data de 15 a 
lunii pentru luna în curs. 

Pentru perioada 05.12.2011 - 31.08.2012 (perioada contractului de închiriere) 
organul de control a calculat contravaloarea în lei a chiriei datorat� de SC X SRL în 
sum� total� de X lei din care TVA aferent� în sum� de X lei, mai mult cu X lei decât TVA 
colectat� de contribuabil prin deconturile de TVA depuse la organul fiscal. 

- TVA colectat� suplimentar în sum� de X lei (anexa nr. 30) aferent� chiriei 
prev�zut� în contractul de închiriere nr.X/05.12.2011 încheiat cu SC X SRL, pân� la 
data de 31.12.2012. Pentru chiria prev�zut� în contractul de închiriere nr.X/05.12.2011 
contribuabilul emite facturi în perioada decembrie 2011 - februarie 2012 în valoare total� 
de X lei din care TVA X lei, aferent� lunilor decembrie 2011 - februarie 2012, iar pentru 
diferen�a nefacturat� aferent� perioadei martie 2012 - decembrie 2012 contribuabilul 
emite fact. nr. X/31.01.2013, în valoare total� de X din care TVA X lei, care nu este 
cuprins� în decont TVA . 

Pentru perioada 05.12.2011 - 31.12.2012 organul de control a calculat 
contravaloarea în lei a chiriei datorat� de SC X SRL în sum� total� de X lei din care TVA 
aferent� în sum� de X lei, mai mult cu X lei decât TVA colectat� de contribuabil prin 
deconturile de TVA depuse la organul fiscal. 

- TVA colectat� suplimentar în sum� de X lei (anexa nr. 31) aferent� chiriei 
prev�zut� în contractului de închiriere nr.X/20.12.2011 încheiat cu SC X SRL. Pentru 
chiria prev�zut� în contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 contribuabilul emite facturi 
în perioada 05.12.2011 - 31.08.2012 în valoare total� de X lei din care TVA X lei, 
aferent� lunilor decembrie 2011 - februarie 2012. 

Pentru perioada 05.12.2011 - 31.08.2012 organul de control a calculat 
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contravaloarea în lei a chiriei datorat� de SC X SRL în sum� total� de X lei din care TVA 
aferent� în sum� de X lei, mai mult cu X lei decât TVA colectat� de contribuabil prin 
deconturile de TVA depuse la organul fiscal. 

 
- Dup� anularea calit��ii de pl�titor de TVA, respectiv data de 01.02.2013, 

persoana impozabil� X emite factura nr. X/20.03.2013 prin care factureaz� 
contravaloarea chiriei pentru lunile ianuarie 2013, februarie 2013 �i martie 2013, în 
valoare de X lei �i TVA aferent� colectat� de X lei (anexa nr. 32) datorat� de 
contribuabil �i nedeclarat� organelor fiscale, prin decontul de TVA formular 311. 

 
Organele de inspec�ie fiscal�, precizeaz� c�, în conformitate cu prevederile art. 

11 alin.(13) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile ulterioare, 
contribuabililor c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor 
art. 153 alin.(9) lit.b)-e) din Legea 571/2003 nu beneficiaz� de dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iei efectuate pe perioada respectiv�, dar sunt 
obliga�i la plata TVA colectat�, în conformitate cu prevederile titlului VI din Legea 
571/2003. 

Recapitulatie TVA colectat�: 
TVA colectat� conform deconturi TVA  X lei; 
TVA colectat� stabilit� de organul de inspec�ie fiscal�   X lei; 
Diferen�a TVA colectat� suplimentar  X  lei. 
 

Concluzionând, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit taxa pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar� de plat� în sum� total� de X lei. 

 
Pentru diferen�a de TVA stabilit� suplimentar în sum� de X lei organele de 

inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere �i dobânzi conform art. 119 �i 120 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în sum� de X lei pentru perioada 26.07.2010-20.06.2013, modul de calcul 
fiind prezentat în anexa nr. 34. 

Pentru diferen�a de TVA colectat� în sum� de X lei ce înregistreaz� întârzieri mai 
mari de 90 de zile, organele de inspec�ie fiscal� au calculat penalit��i de întârziere 
conform art. 120^1 din OG 92/2003 , în cot� de 15%  în sum� de X lei, pentru perioada 
25.10.2010-20.06.2013, situa�ia fiind prezentat� detaliat în anexa nr.34. 
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestator �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 

 
A. Referitor la aspectele de procedur�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 

motivele invocate de contestator sunt de natur� s� atrag� nulitatea actului 
administrativ fiscal emis de organele de inspec�ie fiscal�.  

 
În fapt, sub aspect procedural cu privire la obliga�iile suplimentare stabilite pentru 

perioada 01.01.2010-31.03.2013 în sarcina sa, contestatorul consider� c� Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau 
într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013, este emis� nelegal, neîntemeiat �i chiar 
abuziv, emiterea acestui act fiind prohibit� de legiuitor prin art. 14 din Legea 
nr.554/2004, acesta fiind emis ca urmare a emiterii primului act administrativ fiscal, 
respectiv decizia de impunere nr.X/11.08.2011 a c�rui efecte �i aplicabilitate a fost 
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suspendat� definitiv �i irevocabil prin hot�rârile judec�tore�ti pronun�ate în cauz� de 
instan�ele judec�tore�ti: Încheierea din X.2012 pronun�at� de c�tre Curtea de Apel X - 
Sec�ia contencios administrativ �i fiscal în dosar nr. X/2011 r�mas� irevocabil� prin 
Decizia nr. X/12.04.2013 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie.  

Contestatorul sus�ine c�, prin emiterea acestui act administrativ fiscal practic au 
fost înc�lcate efectele dispozi�iilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ fiscal, respectiv a dispozi�iilor hot�rârilor judec�tore�ti definitive �i 
irevocabile pronun�ate în spe��, motiv pentru care actul administrativ fiscal emis este 
afectat de sanc�iunea nulit��ii absolute prev�zut în mod imperativ de legiuitor. 
  

În drept, potrivit art.86 alin.(1) si art.87 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
„ART.86 
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite 
decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza deimpunere, ca urmare a unor 
constat�ri prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspec�ii fiscale. 
[...] 
ART. 87 
Forma �i con�inutul deciziei de impunere 
Decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute la art. 43. Decizia de 
impunere trebuie s� cuprind�, pe lâng� elementele prev�zute la art. 43 alin. (2), �i 
categoria de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� sum� datorat� bugetului general 
consolidat, baza de impunere, precum �i cuantumul acestora, pentru fiecare perioad� 
impozabil�. 

La art.43 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
“ART. 43 
Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce efectele; 
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de 
contribuabil, dup� caz; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, 
potrivit legii; 
h) �tampila organului fiscal emitent; 
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contesta�iei �i 
organul fiscal la care se depune contesta�ia; 
j) men�iuni privind audierea contribuabilului.” 
 

Se re�ine c� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013,  a fost 
emis� în baza art.86 �i art.87 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv cuprinde categoria de 
impozite si contribu�ii datorate bugetului general consolidat, baza de impunere, 
cuantumul acestora pentru perioada impozabil� precum �i elementele prev�zute la art. 
43 din acela�i act normativ. 
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Totodata, se retine c� la Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere 
nr.X/25.06.2013, este anexat Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, fiind 
respectate prevederile art.109 alin.(1) �i alin.(2) din O. G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�:  
„(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor 
prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal. 
(2) La finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de 
impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a 
fiscal� existent� la momentul începerii inspec�iei fiscale. În cazul în care baza de 
impunere nu se modific�, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea 
bazei de impunere”. 

Cu privire la invocarea nulit��ii actului administrativ atacat pentru 
înc�lcarea efectelor dispozi�iilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ fiscal, se retin urmatoarele: 

Potrivit prevederilor art.46 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

“Nulitatea actului administrativ fiscal 
Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, 
prenumele �i calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele �i prenumele 
ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semn�turii 
persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excep�ia prev�zut� la art. 43 alin. (3), 
atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.” 

În conformitate cu prevederile acestui articol de lege citat mai sus, nulitatea 
actului administrativ fiscal este determinat� doar de lipsa unuia dintre elementele actului 
administrativ fiscal expres prev�zute de lege referitoare la numele �i prenumele ori 
denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semn�turii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, cu excep�ia prev�zut� la art. 43 alin.(3) din acela�i act 
normativ. 

Astfel, excep�iile ridicate de contestatoare privind nulitatea Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru 
persoanele fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere nr.X/25.06.2013, nu pot fi re�inute ca întemeiate, întrucât : 

Potrivit doctrinei, nulitatea constituie sanc�iunea care love�te orice act juridic 
s�vâr�it f�r� respectarea dispozi�iilor prev�zute de lege pentru validitatea sa iar, în 
spe��, actul administrativ fiscal contestat con�ine elementele a c�ror lips� ar fi 
determinat nulitatea sa, acestea fiind prev�zute în mod explicit �i limitativ la art.46 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, citat mai sus. 

Astfel, se retine c�, decizia de impunere contestat� a fost emis� în baza  
raportului de inspectie fiscal� în care sunt men�ionate motivele de fapt �i de drept care 
au stat la baza celor constatate �i stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, motivele de 
fapt �i de drept care au fost preluate �i men�ionate în mod expres �i prin decizia de 
impunere contestat�. 

 
Potrivit dispozi�iilor art. 14 din Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede:  
“ART. 14 
    Suspendarea execut�rii actului 
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    (1) În cazuri bine justificate �i pentru prevenirea unei pagube iminente, dup� 
sesizarea, în condi�iile art. 7, a autorit��ii publice care a emis actul sau a autorit��ii 
ierarhic superioare, persoana v�t�mat� poate s� cear� instan�ei competente s� dispun� 
suspendarea execut�rii actului administrativ unilateral pân� la pronun�area instan�ei de 
fond. În cazul în care persoana v�t�mat� nu introduce ac�iunea în anularea actului în 
termen de 60 de zile, suspendarea înceteaz� de drept �i f�r� nicio formalitate. 
    (2) Instan�a solu�ioneaz� cererea de suspendare, de urgen�� �i cu prec�dere, cu 
citarea p�r�ilor. 
    (3) Când în cauz� este un interes public major, de natur� a perturba grav func�ionarea 
unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ 
poate fi introdus� �i de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) 
aplicându-se în mod corespunz�tor. 
    (4) Hot�rârea prin care se pronun�� suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi 
atacat� cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de 
executare. 
    (5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acela�i con�inut ca �i cel 
suspendat de c�tre instan��, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu este 
obligatorie plângerea prealabil�. 
    (6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru acelea�i 
motive. 
    (7) Suspendarea execut�rii actului administrativ are ca efect încetarea oric�rei forme 
de executare, pân� la expirarea duratei suspend�rii.” 

 
Se re�ine c�, hot�rârea judec�toreasc� de suspendare a execut�rii actului 

administrativ fiscal are ca efect suspendarea oric�rei forme de executare a actului, pân� 
la expirarea duratei suspend�rii, când instan�a judec�toreasc� urmeaz� s� se pronun�e 
asupra legalit��ii sau nelegalit��ii acestuia. Astfel, hot�rârea judec�toreasc� de 
suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal produce efecte juridice pân� la 
pronun�area instan�ei de fond/pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a cauzei.  

De asemenea, se re�ine c� în ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu 
acela�i con�inut ca �i cel suspendat de c�tre instan��, acesta este suspendat de drept. 

 
În spe��, se re�ine c� perioada supus� inspec�iei fiscale par�iale privind taxa pe 

valoarea ad�ugat� a c�rei rezultat a fost consemnat în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.X/25.06.2013 în baza c�ruia a fost emis� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere 
nr.X/25.06.2013, este 01.01.2010-31.03.2013, având ca obiective verificarea bazelor de 
impunere a legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale privind TVA, corectitudinii �i 
exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabil fa�� de bugetul general consolidat 
al statului privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i verificarea modului de organizare �i 
conducere a eviden�ei fiscale privind TVA. Aceast� inspec�ie fiscal� par�ial� a fost 
programat� urmare a solicit�rii Administra�iei Finan�elor Publice Timi�oara în baza 
adresei nr. X/X înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� cu nr. X/17.01.2013, prin 
care se comunic� organului de control faptul c� persoana impozabil� �i-a exercitat 
dreptul de deducere prin deconturi de TVA depuse în anul 2010, pentru achizi�ii de 
bunuri �i servicii efectuate în perioada de prescrip�ie de 5 ani. 

Astfel, potrivit consemn�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, se 
re�ine c�, în baza prevederilor punctului 62 (5) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Legea nr.571/2004, aprobate prin H.G. nr.44/2004 cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în decontul aferent trimestrului II 2010 contribuabilul X 
înregistreaz�  la rândul 28 „Regulariz�ri taxa dedus�" TVA deductibil� în sum� de X lei 
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aferent� bazei impozabile în sum� de X lei, ce constituie achizi�ii de bunuri �i servicii în 
perioada 2006-26.04.2010, când nu a fost înregistrat în scopuri de TVA, de�i avea 
aceast� obliga�ie, efectuând livr�ri de apartamente noi taxabile, livr�ri pentru care a fost 
colectat� taxa pe valoarea ad�ugat� pentru care a fost emis� decizia de impunere 
nr.X/11.08.2011, în urma inspec�iei fiscale încheiat� cu raportul de inspec�ie fiscal� nr 
X/11.08.2011.  

De asemenea, în perioada supus� verific�rii, respectiv 01.01.2010-31.03.2013 
persoana fizic� X în calitate de persoan� impozabil� din perspectiva TVA, desf��oar� 
activit��i economice de închiriere a bunurilor imobile din patrimoniul personal, de�inute în 
coproprietate devalmas� în cadrul familiei cu so�ia. 

Contribuabilul X, prin depunerea la A.F.P. Timi�oara a notific�rii privind 
exercitarea op�iunii de taxare prev�zut� la art.141 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal - nr. 
X/21.12.2011,  a optat pentru taxarea opera�iunilor de închiriere din punct de vedere a 
TVA, începând din data de 20.12.2011 pentru imobilul din X, str. X, nr.X. Astfel, c� în 
perioada verificat� contribuabilul X, având CIF X colecteaz� prin deconturi taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� contractelor de închiriere a imobilului men�ionat .    

Prin urmare,  se poate concluziona c� actuala verificare are ca obiect verificarea 
legalit��ii exercit�rii dreptului de deducere a TVA aferent� imobilelor vândute, închiriate 
�i a colect�rii TVA aferent� opera�iunilor de închiriere pentru care contribuabilul X a 
optat pentru taxarea acestor opera�iuni, operara�iuni înregistrate în deconturile de TVA 
depuse la organul fiscal în perioada trim.I 2010-31.01.2013, în perioada cât a fost valabil 
codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit acestuia, respectiv RO X.  

Astfel se re�ine c�, actul administrativ fiscal emis, respectiv Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru 
persoanele fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere nr.X/25.06.2013, nu are acela�i con�inut ca �i cel suspendat de c�tre 
instan��. 

Având în vedere cele prezentate se re�in ca neîntemeiate sus�inerile societ��ii cu 
privire la nulitatea actului administativ fiscal emis de organele de inspec�ie fiscal�, în 
sarcina persoanei impozabile X, fapt pentru care se va proceda la solu�ionarea pe fond 
a contesta�iei. 

 
B. Pe fondul cauzei 
Perioada verificat�: 01.01.2010-31.03.2013  

1. Cu privire la TVA deductibil�  
Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, organele de inspec�ie 

fiscal� au costatat c� taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� declarat� prin deconturi, de 
persoana impozabil� X în perioada 01.06.2010 - 31.03.2013, este în sum� total� de X 
lei, �i provine din: 

- suma de X lei reprezentând TVA deductibil� aferent� imobilului din X, str. X, nr. 
X, înregistrat� în decontul aferent trimestrului II 2010. 

- suma de X lei reprezrntând TVA deductibil� aferent� imobilului din X, str. X, nr. 
X, înregistrat� în deconturi în perioada verificat� 01.06.2010 - 31.03.2013. 

Din total TVA dedus� în deconturi în perioada verificat� 01.06.2010 - 31.03.2013, 
în sum� de X lei, organul de control nu a acceptat la deducere taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de X lei ( X lei + X lei + X lei + X lei + X lei + X lei).  

 
1.1 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei,  

Cauza supus� solution�rii este dac� contestatorul are drept de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� sus men�ionat�, eviden�iat� în facturi care nu cuprind 
toate informa�iile prev�zute de lege, respectiv nu este înscris codul de 
înrergistrare în scopuri de TVA al contribuabilului în calitate de cump�r�tor. 
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În fapt, urmare a verific�rilor efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat 

deducerea nejustificat� a TVA în sum� de X lei, aferent� unor achizi�ii efectuate pe 
baza documentelor care nu con�in toate informa�iile prev�zute în normele legale în 
vigoare pentru a dobândi calitatea de document justificativ (prezentate în anexa nr.22). 
În cursul anului fiscal 2010, 2011, 2012 contribuabilul a dedus TVA nefiind îndeplinite 
condi�iile de deductibilitate prev�zute de art. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, întrucât pe documente nu 
este înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului în calitate de 
cump�r�tor, conform art. 155 alin.(5) lit. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de control men�ioneaz� faptul c�, potrivit art. 159 din Codul fiscal, pe 
perioada desf��ur�rii inspec�iei fiscale, contribuabilul a avut posibilitatea corect�rii 
documentelor controlate aferente achizi�iilor mai sus men�ionate, care nu con�in toate 
informa�iile prev�zute de art. 155 alin.(5) din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.  Pân� la data finaliz�rii controlului, contribuabilul a corectat dou� facturi emise 
pe CNP X, respectiv fact. nr.X/08.12.2010 �i fact. nr. X/27.09.2011, celelalte documente 
emise eronat prezentate în anexa 22 nu au fost corectate. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� arat� c� potrivit Deciziei nr.V din 15.01.2007 
emis� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, taxa pe valoarea ad�ugat� nu se poate 
deduce dac� documentele justificative nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile 
prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea taxei. De asemenea, arat� c� potrivit art.6 alin.(2) din Legea 
contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, se prevede c� documentele justificative care stau la 
baza înregistr�rilor în contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au 
întocmit, vizat �i aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� 
caz. 

În drept, prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
    „ART. 146 
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi 
fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u de 
c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile 
art. 155; ” 
 coroborate cu prevederile art.155 alin. (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
ART.155 
„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific� factura în 
mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas�rii unui avans, 
în m�sura în care aceast� dat� difer� de data emiterii facturii; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dup� 
caz, codul de identificare fiscal�, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România �i care 
�i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal; 
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    f) denumirea/numele �i adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum �i codul 
de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscal� ale beneficiarului, 
dac� acesta este o persoan� impozabil� sau o persoan� juridic� neimpozabil�; 
    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România �i care �i-a 
desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa �i codul de 
înregistrare prev�zut la art. 153 ale reprezentantului fiscal; 
    h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum �i 
particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii 
intracomunitare de mijloace de transport noi; 
    i) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor sau, dup� caz, avansurile facturate, 
pentru fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, 
precum �i rabaturile, remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    j) indicarea cotei de tax� aplicate �i a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în func�ie 
de cotele taxei; 
    k) în cazul în care nu se datoreaz� taxa, trimiterea la dispozi�iile aplicabile din 
prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alt� men�iune din care s� rezulte c� 
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de 
taxare invers�; 
    l) în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile de turism, trimiterea la art. 
152^1, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alt� referin�� care s� indice faptul c� a fost 
aplicat regimul special; 
    m) dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere 
de art�, obiecte de colec�ie �i antichit��i, trimiterea la art. 152^2, la art. 313, 326 ori 333 
din Directiva 112 sau orice alt� referin�� care s� indice faptul c� a fost aplicat unul dintre 
regimurile respective; 
    n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai 
multe facturi sau documente pentru aceea�i opera�iune.” 
  

Totodat�, se retine c� prin DECIZIA V din data de 15.01.2007 emis� de Înalta  
Curte de Casa�ie �i Justi�ie – Sec�iile Unite - publicat� în Monitorul Oficial nr.732 din 30 
octombrie 2007 se prevede: 

“Taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza 
impozabil� la stabilirea impozitului pe profit în situa�ia în care documentele justificative 
prezentate nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale 
în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se solicit� deducerea TVA.” 
 

Conform prevederilor art.1 alin.(1) din Ordinul nr. 2226 din 27 decembrie 2006 
privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de c�tre persoanele prev�zute la art. 
1 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�: 
“ (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, con�inutul minimal obligatoriu pentru 
formularul de factur� este cel prev�zut la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, denumit� în continuare Codul 
fiscal.” 
 
 Fa�� de cele mai sus prezentate, rezult� c�, o prim� condi�ie pentru efectuarea 
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugat� înscris� în facturile de achizi�ie este 
ca persoana impozabil� s� justifice suma taxei prin documente întocmite conform legii 
de c�tre contribuabilii înregistra�i ca platitori de TVA. De asemenea, cumparatorul are 
obliga�ia de a înregistra în contabilitate facturi fiscale sau documente legal aprobate care 
sa con�in� toate datele prev�zute a fi completate în mod obligatoriu �i de a verifica 
întocmirea corect� a acestora. 
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Dreptul de deducere a TVA se exercit� în baza facturilor fiscale de�inute în 
original �i completate în mod obligatoriu cu toate datele prev�zute de formular, 
înregistrarea în eviden�a contabil� a unor facturi care nu con�in toate datele prev�zute a 
fi completate în mod obligatoriu, ducând la sanc�ionarea contribuabilului cu pierderea 
dreptului de deducere a TVA aferent� facturilor respective. 
 În cauz�, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul de 
deducere a TVA aferent� unor achizi�ii  efectuate de contribuabil în cursul anului fiscal 
2010, 2011, 2012, motivat de faptul c� facturile nu con�in toate informa�iile prev�zute în 
normele legale în vigoare pentru a dobândi calitatea de document justificativ, respectiv 
pe aceste documente (facturi) nu este înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al 
contribuabilului în calitate de cump�r�tor, conform art.155 alin.(5) lit. f) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

De�i, pe perioada desf��ur�rii inspec�iei fiscale, contribuabilul a avut posibilitatea 
corect�rii documentelor controlate (facturi care nu con�in toate informa�iile prev�zute în 
normele legale), potrivit art. 159 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pân� la data finaliz�rii controlului, acesta nu a 
corectat facturile în cauz� (pe perioada desf��ur�rii controlului contribuabilul a corectat 
alte dou� facturi emise pe CNP X, �i anume: fact. nr.X/08.12.2010 �i fact. 
nr.X/27.09.2011).  

 
Prin urmare, se re�ine c� persoana impozabil� X avea obliga�ia justificarii 

dreptului de deducere a TVA cu facturi fiscale de�inute în original �i întocmite potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care trebuie s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5), respectiv care s� cuprind� în mod obligatoriu �i codul de 
înrergistrare în scopuri de TVA al contribuabilului în calitate de cump�r�tor. 
 

Referitor la afirma�ia contestatorului cu privire la faptul c� “ Echipa de control 
sus�ine în cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� c� aceste documente sunt prezentate 
în Anexa 22, dar prezentarea �i analiza acestora lipse�te”, se re�in preciz�rile aduse în 
acest sens de organele de inspec�ie fiscal� prin Referatul cu propuneri de solu�ionare a 
contesta�iei nr.X/12.08.2013, �i anume: “ În anexa ata�at� prezentului referat la poz. 17, 
18, 19, 20, 21, 25, 29 sunt consemnate documentele care nu con�in toate informa�iile 
prev�zute în normele legale în vigoare pentru a dobândi calitatea de document 
justificativ…”.  

Mai mult, în acela�i context, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz�  c� “ Suma 
de X lei , reprezentând TVA  nedeductibil a fost cuprins� în anexa  nr. 22 �i a fost 
prezentat� detaliat în timpul inspec�iei fiscale” .   

 
Astfel, potrivit anexei denumit� “ Situa�ia TVA nedeductibil�”, ata�at� la referatul 

sus men�ionat, la: 
- pozi�ia 17 este înscris� fact.X/27.04.2010  - TVA - X - lei – factur� emis� pe cnp, 
- pozi�ia 18 este înscris� fact. X/23.07.2010  - TVA -  X lei– factur� emis� pe  cnp, 
- pozi�ia 19 este înscris� fact.X/03.03.2011  - TVA -  X lei – factur� emis� pe   cnp, 
-pozi�ia 20 este înscris� fact.X/24.03.201  - TVA - X lei – factur� emis� pe SC  X SRL,  
- pozi�ia 21 este înscris� fact.X/28.03.2011 - TVA - X lei – factur� emis� pe SC X SRL,  
- pozi�ia 25 este înscris� fact.X/05.11.2011 – TVA - X lei – factur� emis� pe  cnp, 
- pozi�ia 29 este înscris� fact. X/18.01.2012 - TVA - X lei – factur� emis� pe cnp. 

 
Având în vedere cele re�inute mai sus, precum �i faptul c� persoana impozabil� X 

nu prezint� certe argumente de fapt �i de drept, respectiv documente care  s� înl�ture 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, se re�ine c� acestea în mod legal au 
constatat c� persoana impozabil� X nu are drept de deducere a TVA în sum� de X lei, 
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fapt pentru care contesta�ia pentru acest cap�t de cerere se va respinge ca 
neîntemeiat�. 

 
 1.2. Referitor la taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul  Solu�ionare Contesta�ii se poate 
pronun�a pe fond asupra acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care 
contestatorul nu prezint� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� 
contesta�ia cu privire la suma contestat� reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� 
stabilit� suplimentar. 
 
 În fapt, potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana impozabil� X a dedus  nejustificat TVA în 
sum� de X lei aferent� facturii nr.X/13.01.2012 (anexa nr. 17) cu o valoare total� zero 
lei, factura nu cuprinde TVA în suma de X lei, conform art. 155 alin.(5) lit.j) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Prin deducerea nejustificat� a TVA în sum� de X lei, organele de control au 
constatat înc�lcarea prevederilor art. 146 alin.(1) lit.a) din Legea 571/2003, �i prin 
urmare au stabilit în sarcina contribuabilului diferen�a suplimentar� de TVA  în sum� de 
X lei. 

Prin contesta�ia formulat�, contestatorul nu prezint� niciun motiv de fapt �i de 
drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia cu privire la suma de X lei reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar. 
                                          

În drept, sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) �i art. 213 alin.(1) �i alin.(5) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�:   
    „Art. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contesta�iei; 
    c) motivele de fapt �i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
    e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, persoan� 
fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.  
 
   Art. 213 
    Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face 
în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii. 
    (…) 
    (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu 
se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”  
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De asemenea sunt incidente �i prevederile pct.2.5 din Ordinul nr.450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, care 
precizeaz�: 
     „2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv” 
  
 Fa�� de prevederile mai sus citate se re�ine c�, prin contesta�ia formulat� 
contestatorul trebuie s� precizeze atât motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile 
pe care se întemeiaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
contestatorului cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un act 
administrativ fiscal. 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc� în 
sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura 
administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o implacabil� logic� 
juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatorului. 

Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un imperativ 
al interesului personal al acestuia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii administrative de 
atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contesta�iei. 

În cazul în spe��, se re�ine c�, contestatorul nu aduce în sus�inerea cauzei niciun 
argument de fond care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii 
legale, care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� 
referitoare la neacordarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în 
cuantum de X lei, constat�ri cuprinse în Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013 în 
baza c�ruia a fost emis� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013. 
 Totodat�, prevederile pct.11.1 din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz� 
urm�toarele: 
   “11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    […] 
   b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de 
drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii; […]”.  

  
Având în vedere cele prezentate mai sus, în cauza analizat�, organele de 

solu�ionare a contesta�iilor nu se pot substitui contestatorului cu privire la motivele de 
fapt �i de drept pentru care a contestat suma de X lei, reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013, motiv 
pentru care contesta�ia formulat� de persoana impozabil� X, pentru acest cap�t de 
cerere se va respinge ca nemotivat� . 

  
1.3.Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei,  

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana impozabil� are drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� unor achizi�ii de bunuri, respectiv 
a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� unor imobile care au fost donate, în 
condi�iile în care nu demonstreaz� cu documente justificative c� acestea au fost 
destinate în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
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 În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana impozabil� X a 
dedus  nejustificat  TVA în sum� de X lei, reprezentând TVA aferent� unor achizi�ii de 
bunuri precum mobila buc�t�rie, proiect pentru imobil str. X, X precum �i TVA aferent� 
unor achizi�ii care nu sunt utilizate în folosul unor opera�iuni taxabile (tva dedus� 
aferent� imobilelor donate) în sum� total� de X lei, fiind bunuri utilizate în scop personal 
(anexa nr. 22).  
 Prin deducerea nejustificat� a TVA în sum� de X lei organele de control au 
constatat înc�lcarea prevederilor art. 145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i prin urmare au stabilit în sarcina 
contribuabilului diferen�a suplimentar� de TVA  în sum� de X lei. 
   
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana 
impozabil� X a dedus  nejustificat  TVA în sum� de  X lei aferent� apartamentelor 
donate din imobilul din X, str. X, jud Timi�, (anexa nr. 20), opera�iuni care nu intr� în 
sfera de aplicare a TVA. Prin deducerea nejustificata a TVA în sum� de X lei aferent� 
opera�iunilor de dona�ie care nu intra în sfera de aplicare a TVA, persoana impozabila 
încalc� prevederile art. 145 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de control au constatat c�, din cele 22 apartamente din imobilul din X 
str. X, nr. X, dl. X �i d-na X încheie un num�r de 5 contracte de dona�ie autentificate la 
BNP X cu nr. X/26.10.2009, X/26.10.2009, X/26.10.2009, X/26.10.2009 �i X/26.10.2009, 
transferând dreptul de proprietate asupra a 6 apartamente, transferul de proprietate al 
acestora constituie opera�iuni scutite de TVA f�r� drept de deducere. 
 Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina contribuabilului 
diferen�a suplimentar� de TVA  în sum� de X lei. 
 
 În drept, potrivit prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
  „ART. 145 
    (2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� 
acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile; 
    (…)”  

 
Fa�� de prevederile legale men�ionate, se re�ine c� dreptul de  deducere a taxei 

pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor de bunuri/servicii este condi�ionat de 
destina�ia bunurilor/serviciilor achizi�ionate, în sensul ca acestea trebuie s� fie destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale persoanei impozabile �i s� fie înso�ite de 
documente justificative. 

Cu alte cuvinte, taxa pe valoarea ad�ugat� este deductibil� numai în cazul 
bunurilor/serviciilor utilizate pentru realizarea de opera�iuni taxabile, opera�iuni care s� 
produc� venit ce se constituie în baz� de impozitare pentru taxa pe valoarea ad�ugat�. 

 
În spe��, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a 

Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, se re�ine c� organele de inspec�ie 
fiscal� nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� unor 
achizi�ii de bunuri (mobil� buc�t�rie, proiect pentru imobil str. X, X ) - bunuri utilizate în 
scop personal, respectiv a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� unor achizi�ii de 
bunuri/servicii pentru imobilele care au fost donate precum �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� celor 6 apartamente donate din imobilul din X, str. X (în baza  unui 
num�r de 5 contracte de dona�ie autentificate la BNP X cu nr. X/26.10.2009, 
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X/26.10.2009, X/26.10.2009, X/26.10.2009 �i X/26.10.2009), ca urmare a constat�rii 
faptului c� acestea nu sunt destinate utiliz�rii în folosul  opera�iunilor taxabile.    

 
Referitor la suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� unor 

achizi�ii de bunuri, respectiv achizi�ii de bunuri/servicii pentru imobilele care au fost 
donate, de�i prin contesta�ia formulat� contestatorul sus�ine c� „ aceast� sum� con�ine 
bunuri respectiv alte servicii care au fost sau urmeaz� s� fie utilizate în folosul unor 
opera�iuni taxabile, întrucât spa�iile închiriate au fost mobilate”, acesta nu a adus nici o 
dovad� obiectiv� care s� demonstreze aceste sus�ineri.  

În ceea ce prive�te afirma�ia contestatorului potrivit c�reia “ Organele fiscale  au 
men�ionat c� aceste achizi�ii sunt prezentate în anexa nr.22, îns� aceasta con�ine sume 
totale care nu au nici o justificare analitic� ….”, se re�in preciz�rile aduse în acest sens 
de organele de inspec�ie fiscal� prin Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
nr.X/12.08.2013, �i anume:  “ În anexa ata�at� prezentului referat  de la poz. 1 la poz. 
16, poz.22, 23, 24, 26 sunt consemnate documentele pentru care contribuabilul a dedus 
TVA în sum� de X lei în mod nejustificat, achizi�iile nefiind aferente opera�iunilor 
taxabile. Aceast� sum� de X lei a fost cuprins� în anexa nr. 22 �i a fost prezentat� 
contribuabilului detaliat în timpul inspec�iei fiscale.”.   

 
Astfel, potrivit acestei  anexe denumit� “ Situa�ia TVA nedeductibil�” la: 

- pozi�ia 1 este înscris� fact.X/06.06.2008  - TVA - X lei – X pentru apartamentele 
donate: 1, 2, 5, 8, 9 sc. X, 
 - pozi�ia 2 este înscris� fact. X/11.01.2009  - TVA – X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 3  este înscris� fact.X/11.01.2009  - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 4  este înscris� fact.X/11.01.2009  - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 5  este înscris� fact.X/11.01.2009  - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 6  este înscris� fact.X/11.01.2009  - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 7  este înscris� fact.X/11.03.2009  - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 8  este înscris� fact. X/11.03.2009   - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 9 este înscris� fact. X/11.03.2009   - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 10  este înscris� fact.X/11.03.2009 - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 11  este înscris� fact. X/11.03.2009 - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 12  este înscris� fact. X/11.05.2009 - TVA -  X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 13  este înscris� fact. X/11.05.2009 - TVA - X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 14  este înscris� fact. X/11.05.2009 - TVA - X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 15  este înscris� fact. X/11.05.2009  - TVA - X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 16  este înscris� fact. X/11.05.2009 - TVA - X lei  – energie electric� ap.X/sc.X, 
- pozi�ia 22  este înscris� fact. X/24.06.2011  - TVA – X lei  – Mâncare pentru câini, 
- pozi�ia 23  este înscris� fact. X/15.10.2011  - TVA -  X lei  – Aspirator Gorenje, 
- pozi�ia 24  este înscris� fact. X/27.10.2011  - TVA – X lei  – o parte din mobilier pentru   
uz personal- buc�t�rie masard�, 
- pozi�ia 26  este înscris� fact. X/21.12.2011 - TVA - X lei – proiect pentru imobil 
memorandumului. 
 

Prin urmare, se re�ine faptul c�, în condi�iile în care persoana impozabil� X  nu 
aduce nicio dovad� obiectiv� privind utilizarea achizi�iilor de bunuri, respectiv achizi�iilor 
de bunuri/servicii pentru imobilele care au fost donate, în scopul realiz�rii unor opera�iuni 
taxabile, în mod corect organele de inspec�ie fiscal�  nu au acordat drept de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor achizi�ii în sum� de X lei. 
 

Referitor la suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� 
aferent� celor 6 apartamente care au fost donate din imobilul din X, str. X (în baza  unui 
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num�r de 5 contracte de dona�ie autentificate), contestatorul sus�ine c�  „ organele de 
inspec�ie fiscal� nu au cuantificat corect procentul imobilelor donate din întreaga 
construc�ie, �i nici nu au oferit informa�ii despre modul de calcul al acestora”, 
men�ionând c� „ ...este important a se �ine cont de stadiul lucr�rilor apartamentelor 
donate la data contractelor de dona�ie în raport cu celelalte apartamente”   precum �i 
faptul c� „ lucr�rile de amenajare a apartamentelor donate nu au fost finalizate, prin 
urmare cea mai mare parte din valoarea lor de pia�� nu se reg�sea la data dona�iei, iar 
ca urmare TVA dedus nu poate fi raportat în mod egal ”, f�r� îns� s� depun� în 
sus�inerea cauzei, documente justificative care s� probeze aceste afirma�ii, respectiv 
documente justificative din care s� rezulte o alt� situa�ie fa�� de cea constatat� de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal�. 

Or, potrivit dispozi�iilor art.65 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: " (1) 
Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza declara�iilor 
sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal". 

 
Mai mult, organele de inspec�ie fiscal� în Referatul cu propuneri de solu�ionare  a 

contesta�iei precizeaz�: „Modul de calcul al TVA dedus� nejustificat, aferent� imobilelor 
donate este prezentat în anexa 20 la Raportul de inspec�ie fiscal�  �i a fost prezentat 
contribuabilului pe parcursul inspec�iei fiscale.” 

De asemenea, din cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� se re�ine �i urm�toarea  
precizare ” Deoarece contribuabilul nu a întocmit Registrul Bunurilor de Capital pentru 
fiecare apartament în parte �i a dedus în primul decont de TVA depus� dup� 
înregistrarea în scopuri de TVA, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� tuturor achizi�iilor 
destinate construirii celor 22 apartamente, respectiv �i pentru cele 6 apartamente 
donate, echipa de inspec�ie fiscal� a procedat la ajustarea TVA, conform art. 149 alin.(4) 
lit.a) din Legea 571/2003 cu modific�rile ulterioare. Situa�ia modului de valorificare a 
apartamentelor este prezentata în anexa nr. 7” 

 
Astfel, în condi�iile în care contribuabilul nu aduce nici o dovad� care s� s� probeze 

sus�inerile sale, acestea nu pot fi avute în vedere la solu�ionarea favorabil� a cauzei, 
afirma�iile contestatoarei nu infirm� concluzia organelor de inspec�ie fiscal�.   
 

 În consecin��, întrucât contestatorul nu a utilizat cele 6 apartamente din imobilul 
din X, str. X în folosul unor opera�iuni taxabile, acestea fiind donate (opera�iune care nu 
intra în sfera de aplicare a TVA, nefiind cu plat�), persoana impozabil� nu are drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� imobilelor în cauz� (TVA aferent� 
oric�rei opera�iuni legate de construc�ia, transformarea sau modernizarea 
apartamentelor în discu�ie), în temeiul art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 Prin urmare, în mod corect organele de inspec�ie fiscal�  nu au acordat drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� celor 6 apartamente care au fost 
donate, în sum� de X lei.  
 

Fa�� de cele anterior re�inute, contesta�ia formulat� de persoana impozabil� X, se 
va respinge ca neîntemeiat�, pentru acest cap�t de cerere, respectiv pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� total� de X lei (X lei + X lei).  
    
1.4 . Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�  în sum� de X lei, 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana impozabil� trebuia s� 
ajusteze dreptul de deducere a TVA aferent� construirii �i amenaj�rii imobilului 
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din str. X, nr. X, în condi�iile în care acesta  nu a fost folosit integral pentru 
activitatea economica. 

 
 În fapt, potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, contribuabilul �i-a 

exercitat dreptul de deducere TVA în sum� de X lei aferent� construirii �i moderniz�rii 
întregului imobil din X, str. X, nr. X. 

Persoana impozabil� a înregistrat în decontul de TVA pentru trimestrului II 2010 
TVA deductibil� în sum� de X lei (la rândul 28 „Regulariz�ri taxa dedus�" taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei + taxa deductibil� din perioada de raportare  în 
sum� de X lei) iar în deconturile de TVA depuse în perioada trimestrul III 2010-trimestrul 
IV 2012 contribuabilul înregistreaz� TVA aferent� imobilului din X, str. X, nr. X în sum� 
de X lei. 

Cu privire la TVA aferent� construc�iei �i amenaj�rii imobilului din X, str. X nr. X ( 
imobil P+2E+M M - birouri la parter, etai 1 si 2 , locuin�a la mansard� �i extindere 
magazie în regim P) în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� 
urm�toarele: 

Dl. X împreun� cu so�ia d-na X au solicitat �i ob�inut autoriza�ia de construire nr. 
X/29.09.2003 (anexa nr. 8), eliberat� de Prim�ria Municipiului X, pentru reamenajare 
cl�dire parter existent� în X, str. X, nr. X. Recep�ia lucr�rilor efectuate s-a f�cut în data 
de 15.12.2006, conform procesului verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. 
X/15.12.2006. 

În baza autoriza�iei de construire nr. X/21.12.2007 (anexa nr. 6) Prim�ria 
Municipiului X autorizeaz� executarea lucr�rilor de construire pentru supraetajare 
construc�ie P existent� rezultând regim de în�l�ime P+2E+M, schimbare destina�ie - 
birouri la parter, etaj 1 si 2 �i locuin�a la mansard�, extindere magazie în regim P Zona D 
St = 921 mp, Sc = 393 mp, Sd = 918 mp la imobilul din X, str. X, nr. X. - C.F. X nr. top. 
X; X. 

Imobilul construit a fost finalizat �i recep�ionat la data de 25.11.2010, conform 
procesului verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/25.11.2010 (anexa nr. 10 ). 

Dup� aceast� dat� s-au mai efectuat investi�ii pentru imobilul din X, str. X, nr. X, 
întocmindu-se în data de 09.03.2012 procesul verbal de recep�ie (anexa nr. 11) privind 
lucr�rile executate �i procurare de materiale de c�tre SC X SRL. 

În anul 2011, dl. X �i so�ia sa d-na X, în calitate de proprietari ai imobilului din X, 
str. X, nr. X, încheie urm�toarele contracte de închiriere: 
 - contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011 (anexa nr.12). Obiectul contractului este închirierea 
spa�iului din X, str. X, nr. X - Etaj X + mansarda în suprafa�� total� de 247 mp, iar durata 
închirierii este de 7 ani, cu începere de la data de 05.12.2011 pân� la data de 
05.12.2018. Contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 a fost reziliat conform întelegerii 
p�r�ilor începând cu data de 31.08.2012. 
 - contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011 (anexa nr. 13). 
 Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. X, nr. X- Etaj 1 în 
suprafa�� de 147 mp, iar durata închirierii este de 7 ani cu începere de la data de 
05.12.2011 pân� la data de 05.12.2018. În data de 31.08.2012, prin actul adi�ional nr. 
X/31.08.2012 la contractul de închiriere nr. X/05.12.2011, se modific� suprafa�a 
închiriat� societ��ii SC X SRL, locatorul închiriaz� locatarului spa�iul situat în X, str. X, 
nr. X - Et. I si Et II în suprafa�� total� de 294 mp. 

- contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011 (anexa nr. 14). Obiectul contractului este închirierea 
spa�iului din X, str. X, nr. X - exterior compus din curte pavat� �i spa�iu verde în 
suprafa�a de 200 mp, parter în suprafa�� de 138 mp �i atelier, debara �i magazie în 
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suprafa�� total� de 150 mp, iar durata închirierii este de 5 ani cu începere de la data de 
05.12.2011 pân� la data de 05.12.2016. Contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 a fost 
reziliat conform în�elegerii p�r�ilor începând cu data de 31.08.2012. 

Contribuabilul a prezentat, în timpul inspec�iei fiscale, registrul bunurilor de capital 
pentru imobilul din X, str. X, imobilul constând în construc�ie în regim de P+2E+M 
compus din parter cu o suprafa�a construit� de 421,72 mp �i suprafa�a util� de 351,43 
mp , etaj I cu o suprafa�� construit� de 165,41 mp �i suprafa�a util� de 137,84 mp, etaj II 
cu o suprafa�� construit� de 165,41 mp �i suprafa�a util� de 137,84 mp �i mansarda cu o 
suprafa�� construit� de 126,22 mp �i suprafa�a util� de 105,18 mp, cu o valoare total� 
de X lei �i TVA în sum� de X lei (anexa nr. 19). 

 
Întrucât contribuabilul �i-a exercitat dreptul de deducere TVA în sum� de X lei 

aferent� construirii �i moderniz�rii întregului imobil din X, str. X, nr. X �i nu a ajustat 
TVA, conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal, când a fost schimbat� destina�ia 
imobilului, respectiv când sisteaz� contractele de închiriere pentru care a optat pentru 
taxarea opera�iunilor, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la ajustarea taxei pe 
valoarea ad�ugat� dedus�, stabilind diferen�a de taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
X lei aferent� construirii �i amenaj�rii imobilului din X, str. X, nr. X(anexa nr.18), care nu 
este folosit integral pentru activitatea economic�.  

Astfel, organele de control constat� c�, în perioada verificat� 01.01.2010 - 
31.03.2013, imobilul din X, str. X, nr. X nu a fost folosit integral de persoana impozabil� 
pentru activit��i economice, respectiv pentru opera�iuni taxabile. În data de 31.08.2012 
se reziliaz� contractele de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL �i nr. X/20.12.2011 
cu SC X SRL, pentru care persoana impozabil� a optat la taxarea opera�iunilor de 
închiriere �i în consecin�� aceast� suprafa�� nu mai este utilizat� pentru opera�iuni 
taxabile, contribuabilul nu a procedat la ajustarea TVA aferent�, conform art. 149 alin. 
(5) lit. c) din Codul Fiscal. 

Organul de control precizeaz� c�, în situa�ia în care, uterior, intervin modific�ri ale 
destina�iei bunului �i acesta va fi utilizat pentru opera�iuni pentru care taxa este 
deductibila, contribuabilul poate proceda la ajustare conform art. 149 alin. (4) lit. c) �i art. 
149 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

În perioada 01.01.2010-31.03.2013, imobilul a fost utilizat pentru opera�iuni 
taxabile, respectiv opera�iuni de închiriere pentru care a optat la taxarea opera�iunii 
conform art. 141 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, dup� cum urmeaz�: 

- în perioada 25.11.2010-31.12.2010, respectiv de la recep�ia final� �i pân� la 
finele anului 2010 imobilul nu a fost utilizat pentru opera�iuni taxabile. Data primei 
ocup�ri este data recep�iei finale, respectiv data de 25.11.2010, conform prevederilor 
art. 149 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. Perioada de ajustare începe sa curg� de la 01.01.2010, 
respectiv de la 01 ianuarie a anului în care bunul a fost recep�ionat �i este de 20 de ani, 
conform prevederilor art. 149 alin.(2) lit. b) �i alin.(3) lit. b) din Legea nr.571/2003.  

TVA dedus� prin decontul de TVA în anul 2010 este în sum� de X lei, aferent� 
investi�iilor recep�ionate la data de 25.11.2010. Persoana impozabil� avea obliga�ia s� 
ajusteze în favoarea statului în decontul trimestrului IV 2010 TVA în sum� de X lei, 
conform art. 149 alin.(4) lit.a) �i a art. 149 alin.(5) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Astfel, organele de control au constatat c� persoana impozabila X nu a respectat 
prevederile art. 149 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 �i nu a procedat la ajustarea în 
favoarea statului a taxei deduse în sum� de X lei, având în vedere faptul c� dup� 
recep�ia final� a imobilului din data de 25.11.2010 acesta nu a fost utilizat pentru 
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opera�iuni taxabile. 
 - în perioada 05.12.2011 - 31.12.2011, întreg imobilul este închiriat în baza 
contractelor de închiriere, opera�iune pentru care persoana impozabil� a optat la taxarea 
acesteia prin depunerea la organul fiscal a notific�rii înregistrat� cu nr. X/21.12.2011. 
Persoana impozabil�, în decontul trimestrului IV 2011 avea dreptul s� ajusteze în 
favoarea sa, TVA cu drept de deducere în sum� de X lei, respectiv 19 douazecimi din 
totalul TVA deductibil�, pentru perioada de ajustare r�mas� de 19 ani, astfel: 
- TVA deductibil� aferent� construc�iei imobilului = X lei. 
- data primei ocup�ri/utiliz�ri = 25.11.2010 
- perioada de ajustare = 01.01.2010-31.12.2029 
- TVA de ajustat aferent� fiec�rui an = X lei/20 ani = X lei/an. 
- TVA cu drept de deducere în trimestrul IV 2011 = X lei - X lei/an = X lei, pentru cei 19 
ani r�ma�i din perioada de ajustare. 
 - în perioada 01.01.2012-31.08.2012, întreg imobil este utilizat de asemenea 
pentru opera�iuni de închiriere taxabile. La data de 31.08.2012 persoana impozabil� 
reziliaz� o parte din contractele de închiriere, respectiv contractele de închiriere pentru 
mansard� �i parter, înregistrate la AFP Timi�oara cu nr. X/21.12.2011 �i nr. 
X/21.12.2011 ceea ce reprezint� 52% din întreg spa�iu. La data de 31.08.2012, când 
intervine modificarea destina�iei imobilului pentru 52% din spa�iu, respectiv aceast� 
parte din imobil nu mai este utilizat� pentru opera�iuni taxabile, persoana impozabil� nu 
depune notificare la organul fiscal competent prin care s� comunice organelor fiscale 
faptul ca doar 48% din spa�iu va fi utilizat pentru opera�iuni taxabile. 

De la data de 01.09.2012 �i pân� la 01.02.2013, data anularii calit��ii de pl�titor 
de TVA, persoana impozabil� utilizeaz� pentru opera�iuni taxabile doar 48 % din total 
spa�iu pentru care a dedus TVA, iar pentru 52% din spa�iu se schimb� destina�ia la data 
de 31.08.2012 �i nu mai este utilizat pentru opera�iuni taxabile, respectiv mansarda este 
utilizat� în scopuri personale de c�tre persoana impozabil� ca �i locuin�� (anexa nr. 25 -
proces verbal de cercetare la fa�a locului �i anexa nr. 24-Nota explicativ�) iar parterul în 
propor�ie de 82% nu mai este utilizat. Din parter 18% este utilizat de persoana 
impozabil� pentru activitatea sa economic� ca �i birou, având locul de desf��urare a 
activit��ii economice ca �i persoan� impozabil� (respectiv sediu fix conform prevederilor 
art. 1251 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare).  

Organele de inspec�ie fiscal� arat� c�, în conformitate cu prevederile art. 149 
alin.(5) lit.a) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, persoana 
impozabil� avea obliga�ia s� ajusteze în favoarea statului în ultimul decont al anului 
2012 toat� taxa aferent� p�r�ii de 52% din construc�ie pentru care la data de 31.08.2012 
se schimba destina�ia �i nu mai este utilizat� pentru opera�iuni taxabile. Suma de TVA 
pe care persoana impozabil� avea obliga�ia s� o ajusteze în ultimul de decont al anului 
2012, aferent� spa�iului pentru care se schimb� destina�ia �i nu mai este utilizat pentru 
opera�iuni taxabile este în sum� de X lei, determinata astfel: 
- TVA deductibil� aferent� construc�iei imobilului = X lei. 
- data primei ocup�ri/utiliz�ri = 25.11.2010 
- perioada de ajustare = 01.01.2010-31.12.2029 
- TVA de ajustat aferent� fiec�rui an = X lei/20 ani = X lei/an. 
- data la care se schimb� destina�ia pentru 52% din imobil = 31.08.2012 
- perioada de ajustare r�mas� 01.01.2012-31.12.20209 respectiv 18 ani. 
- Suma ce trebuia ajustat� în favoarea statului este X lei (X lei/an *18 ani -perioada 
r�mas� de ajustat) * 52% = X lei 

 
În anul 2012 persoana impozabil�, la imobilul din X str. X nr. X, dup� data primei 

ocup�ri, recep�ioneaz� lucr�ri de moderniz�ri/transform�ri în valoare de X lei, conform 
procesului verbal de recep�ie încheiat la data de 09.03.2012 (anexa nr. 11) peste 20% 
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din valoarea ini�ial� a investi�iei. Astfel c�, pentru TVA dedus� aferenta 
moderniz�rilor/trasform�rilor în sum� de X lei, perioada de ajustare începe s� curg� de 
la data de 01.01.2012 pentru o perioada de 20 de ani �i se încheie la data de 
31.12.2031. 

Pentru TVA dedus� în sum� total� de X lei persoana impozabil� avea obliga�ia s� 
procedeze la ajustarea în favoarea statului a taxei deduse ini�ial, în ultimul decont al 
anului fiscal 2012, aferent� p�r�ii de 52% din construc�ie pentru care la data de 
31.08.2012 se schimb� destina�ia �i nu mai este utilizat� pentru opera�iuni taxabile. 
Suma de TVA pe care persoana impozabil� avea obliga�ia s� o ajusteze în ultimul 
decont al anului 2012, aferent� spa�iului pentru care se schimb� destina�ia �i nu mai 
este utilizat pentru opera�iuni taxabile este în sum� de X lei (X lei*52%). 

 
De la data de 01.02.2013, data la care a fost anulat� din oficiu calitatea de pl�titor 

de TVA conform art. 153 alin. (9) lit.e) din Codul fiscal, conform prevederilor punctului 54 
alin.(6) din Normele metodologice de aplicare a art. 149, modificate prin 
HG.1071/06.11.2012, se consider� c� bunurile de capital nu sunt alocate unei activit��i 
economice în perioada în care codul de TVA nu este valabil, fiind obligatorie ajustarea 
taxei conform art. 149 alin.(4) lit.a) punctul 1 din Codul fiscal. La data finaliz�rii 
controlului în continuare persoana impozabil� X nu are cod valabil de TVA. 

În aceste condi�ii, persoana impozabil� avea obliga�ia ca în decontul de TVA 
aferent lunii ianuarie 2013 s� procedeze la ajustarea în favoarea statului a TVA dedus� 
aferent� perioadei de ajustare r�mase pentru partea de 48% din construc�ie care de la 
data de 01.02.2013 nu mai este considerat� ca fiind utilizat� pentru activit��i economice. 
TVA dedus� ce trebuia ajustat� este în sum� de X determinata astfel: 
1. pentru TVA aferent� investi�iei ini�iale recep�ionat� la data de 25.11.2010, 
 - X lei/an *17 ani - perioada r�mas� de ajustat * 48% = X lei 
 
2. pentru TVA aferent� moderniz�rilor recep�ionate la data de 09.03.2013, 
        -   X lei/20 ani = X lei 
        -   perioada r�mas� de ajustare 01.01.2013-31.12.2031, respectiv 19 ani 
                    - suma ce trebuia ajustat� în favoarea statului =(X lei*19 ani)*48%= X lei 

 
TVA total� ce trebuia ajustat� în favoarea statului pe care contribuabilul nu a 

efectuat-o este de X lei, determinata astfel: 
- X lei + X lei - X lei - X lei - X lei = - X lei. 

TVA dedus� de contribuabil aferent� investi�iei ini�iale �i moderniz�rii bunului de 
capital situat în X str. X nr. X este de X lei. 

TVA cu drept de deducere aferent� bunului de capital în perioada în care acesta 
este utilizat pentru opera�iuni taxabile este de X lei, astfel: 

- X lei TVA cu drept de deducere aferent� investi�iei ini�iale recep�ionate la 
data de 25.11.2010, pentru anul 2011, când imobilul a fost utilizat 100% pentru 
opera�iuni taxabile; 

- X lei TVA cu drept de deducere aferent� investi�iei ini�iale recep�ionate la 
data de 25.11.2010, pentru anul 2012, când imobilul a fost utilizat 48% pentru opera�iuni 
taxabile; 

- X lei TVA cu drept de deducere aferent� moderniz�rilor recep�ionate la 
data de 09.03.2012, pentru anul 2012, când imobilul a fost utilizat 48% pentru opera�iuni 
taxabile. 
 
 În drept, potrivit art.149 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare:   
„Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital 
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    ART. 149 
    (1) În sensul prezentului articol: 
    a) bunurile de capital reprezint� toate activele corporale fixe, definite la art. 125^1 alin. 
(1) pct. 3, a c�ror durat� normal� de func�ionare este egal� sau mai mare de 5 ani, 
precum �i opera�iunile de construc�ie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, 
exclusiv repara�iile sau lucr�rile de între�inere a acestor active, chiar în condi�iile în care 
astfel de opera�iuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau 
orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozi�ia unei alte persoane; 
   b) bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesion�rii sau oric�rei alte 
metode de punere a acestora la dispozi�ia unei persoane sunt considerate bunuri de 
capital apar�inând persoanei care le închiriaz�, le d� în leasing sau le pune la dispozi�ia 
altei persoane; 
    c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de 
capital; 
    d) taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital reprezint� taxa achitat� sau datorat�, 
aferent� oric�rei opera�iuni legate de achizi�ia, fabricarea, construc�ia, transformarea 
sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitat� sau datorat�, aferent� repar�rii 
ori între�inerii acestor bunuri sau cea aferent� achizi�iei pieselor de schimb destinate 
repar�rii ori între�inerii bunurilor de capital. 
    (2) Taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital, în condi�iile în care nu se aplic� 
regulile privind livrarea c�tre sine sau prestarea c�tre sine, se ajusteaz�, în situa�iile 
prev�zute la alin. (4) lit. a)-d): 
    a) pe o perioad� de 5 ani, pentru bunurile de capital achizi�ionate sau fabricate, altele 
decât cele prev�zute la lit. b); 
    b) pe o perioad� de 20 de ani, pentru construc�ia sau achizi�ia unui bun imobil, 
precum �i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac� valoarea 
fiec�rei transform�ri sau moderniz�ri este de cel pu�in 20% din valoarea total� a bunului 
imobil astfel transformat sau modernizat. 
    (3) Perioada de ajustare începe: 
    a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizi�ionate sau fabricate, 
pentru bunurile de capital men�ionate la alin. (2) lit. a), dac� acestea au fost achizi�ionate 
sau fabricate dup� data ader�rii; 
    b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recep�ionate, pentru bunurile 
de capital prev�zute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, �i se efectueaz� pentru suma 
integral� a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl�tit� sau 
datorat� înainte de data ader�rii, dac� anul primei utiliz�ri este anul ader�rii sau un alt 
an ulterior anului ader�rii; 
    c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizi�ionate, pentru 
bunurile de capital prev�zute la alin. (2) lit. b), care sunt achizi�ionate, �i se efectueaz� 
pentru suma integral� a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa 
pl�tit� sau datorat� înainte de data ader�rii, dac� formalit��ile legale pentru transferul 
titlului de proprietate de la vânz�tor la cump�r�tor s-au îndeplinit în anul ader�rii sau 
într-un an ulterior anului ader�rii; 
    d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima dat� 
dup� transformare sau modernizare, pentru transform�rile sau moderniz�rile bunurilor 
de capital prev�zute la alin. (2) lit. b), a c�ror valoare este de cel pu�in 20% din valoarea 
total� a bunului imobil transformat sau modernizat, �i se efectueaz� pentru suma taxei 
deductibile aferente transform�rii sau moderniz�rii, inclusiv pentru suma taxei 
deductibile aferente respectivei transform�ri sau moderniz�ri, pl�tit� ori datorat� înainte 
de data ader�rii, dac� anul primei utiliz�ri dup� transformare sau modernizare este anul 
ader�rii sau un an ulterior ader�rii. 
    (4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se efectueaz�: 
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    a) în situa�ia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabil�: 
    1. integral sau par�ial, pentru alte scopuri decât activit��ile economice; 
    2. pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de deducere a taxei; 
    3. pentru realizarea de opera�iuni care dau drept de deducere a taxei într-o m�sur� 
diferit� fa�� de deducerea ini�ial�; 
    b) în cazurile în care apar modific�ri ale elementelor folosite la calculul taxei deduse; 
    c) în situa�ia în care un bun de capital al c�rui drept de deducere a fost integral sau 
par�ial limitat face obiectul oric�rei opera�iuni pentru care taxa este deductibil�. În cazul 
unei livr�ri de bunuri, valoarea suplimentar� a taxei de dedus se limiteaz� la valoarea 
taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv; 
    d) în situa�ia în care bunul de capital î�i înceteaz� existen�a, cu excep�ia cazurilor în 
care se dovede�te c� respectivul bun de capital a f�cut obiectul unei livr�ri sau unei 
livr�ri c�tre sine pentru care taxa este deductibil�; 
    e) în cazurile prev�zute la art. 138. 
    (5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaz� astfel: 
    a) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaz� în cadrul 
perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face în perioada 
fiscal� în care intervine evenimentul care genereaz� ajustarea �i se realizeaz� pentru 
toat� taxa aferent� perioadei r�mase din perioada de ajustare, incluzând anul în care 
apare modificarea destina�iei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru 
situa�ia în care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prev�zut� la alin. (4) lit. a) pentru 
o cincime sau, dup� caz, o dou�zecime din taxa dedus� ini�ial; 
    b) pentru cazul prev�zut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaz� de persoanele 
impozabile care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea 
reprezint� o cincime sau, dup� caz, o dou�zecime din taxa dedus� ini�ial �i se 
efectueaz� în ultima perioad� fiscal� a anului calendaristic, pentru fiecare an în care 
apar modific�ri ale elementelor taxei deduse în cadrul perioadei de ajustare prev�zute la 
alin. (2); 
    c) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. c) �i d), ajustarea se efectueaz� în perioada 
fiscal� în care intervine evenimentul care genereaz� ajustarea �i se realizeaz� pentru 
toat� taxa aferent� perioadei r�mase din perioada de ajustare, incluzând anul în care 
apare obliga�ia ajust�rii; 
    d) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaz� atunci când 
apar situa�iile enumerate la art. 138, conform procedurii prev�zute în norme. 
    (5^1) Dac� pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera 
ajustarea în favoarea persoanei impozabile sau în favoarea statului, ajust�rile prev�zute 
la alin. (5) lit. a) �i c) se vor efectua pentru acela�i bun de capital succesiv în cadrul 
perioadei de ajustare ori de câte ori apar respectivele evenimente. 
    (6) Persoana impozabil� trebuie s� p�streze o situa�ie a bunurilor de capital care fac 
obiectul ajust�rii taxei deductibile, care s� permit� controlul taxei deductibile �i al 
ajust�rilor efectuate. Aceast� situa�ie trebuie p�strat� pe o perioad� care începe în 
momentul la care taxa aferent� achizi�iei bunului de capital devine exigibil� �i se încheie 
la 5 ani dup� expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte 
înregistr�ri, documente �i jurnale privind bunurile de capital trebuie p�strate pentru 
aceea�i perioad�. 
    (7) Prevederile prezentului articol nu se aplic� în cazul în care suma care ar rezulta ca 
urmare a ajust�rilor este neglijabil�, conform prevederilor din norme.” 
 

 Potrivit prevederilor pct.54 alin.(6) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
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  “ (6) În cazul persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat� de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul 
fiscal, se consider� c� bunurile de capital nu sunt alocate unei activit��i economice pe 
perioada în care nu au avut un cod valabil de TVA, fiind obligatorie ajustarea taxei 
conform art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal. Ajustarea va fi reflectat� în ultimul 
decont de tax� depus înainte de anularea înregistr�rii în scopuri de TVA a persoanei 
impozabile. Dup� înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, 
persoanele impozabile pot ajusta taxa aferent� bunurilor de capital propor�ional cu 
perioada r�mas� din perioada de ajustare, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. 
(4) lit. c) din Codul fiscal. În situa�ia bunurilor de capital livrate în cadrul procedurii de 
executare silit�, în regim de taxare, în perioada în care persoanele impozabile nu au 
avut un cod valabil de TVA, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferent� acestora 
propor�ional cu perioada r�mas� din perioada de ajustare, determinat� în func�ie de anul 
în care a avut loc livrarea bunurilor respective. Ajustarea va fi reflectat� în primul decont 
de tax� depus dup� înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, dup� 
caz, într-un decont ulterior. “ 

  
Din dispozi�iile legale sus-citate rezult� c� dreptul de deducere pentru bunurile de 

capital este supus ajust�rii în situa�ia în care acesta nu este folosit integral pentru 
activit��i care dau dreptul de deducere integral�. 
 

În spe��,  se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat la ajustarea TVA 
aferent� construirii �i amenaj�rii imobilului din X, str. X, nr. X motivat de faptul c� imobil 
nu a fost folosit integral de persoana impozabil� pentru activit��i economice, respectiv 
pentru opera�iuni taxabile, taxa pe valoare ad�ugat� nefiind ajustat� de contribuabil. 

Astfel, se re�ine c� în perioada 01.01.2010-31.03.2013, imobilul a fost utilizat 
par�ial pentru opera�iuni taxabile, respectiv pentru opera�iuni de închiriere pentru care a 
optat la taxarea opera�iunii, dup� cum urmeaz�: 

- în perioada 25.11.2010-31.12.2010, respectiv de la recep�ia final� �i pân� la 
finele anului 2010 imobilul nu a fost utilizat pentru opera�iuni taxabile. 
 Data primei ocup�ri este data recep�iei finale, respectiv data de 25.11.2010, 
perioada de ajustare începe sa curg� de la 01.01.2010, respectiv de la 01 ianuarie a 
anului în care bunul a fost recep�ionat �i este de 20 de ani. 
 - în perioada 05.12.2011 - 31.12.2011, întreg imobilul este închiriat în baza 
contractelor de închiriere, opera�iune pentru care persoana impozabila a optat la taxarea 
acesteia.  
 - în perioada 01.01.2012-31.08.2012, întreg imobil este utilizat de asemenea 
pentru opera�iuni de închiriere taxabile.  
 La data de 31.08.2012 persoana impozabil� reziliaz� o parte din contractele de 
închiriere, respectiv contractele de închiriere pentru mansard� �i parter, înregistrate la la 
organul fiscal, ceea ce reprezint� 52% din întreg spa�iu. La data de 31.08.2012, când 
intervine modificarea destina�iei imobilului pentru 52% din spa�iu, respectiv aceast� 
parte din imobil nu mai este utilizat� pentru opera�iuni taxabile, persoana impozabil� nu 
depune notificare la organul fiscal competent prin care s� comunice organelor fiscale 
faptul ca doar 48% din spa�iu va fi utilizat pentru opera�iuni taxabile. 

De la data de 01.09.2012 �i pân� la 01.02.2013, data anularii calit��ii de pl�titor 
de TVA, persoana impozabil� utilizeaz� pentru opera�iuni taxabile doar 48 % din total 
spa�iu pentru care a dedus TVA, iar pentru 52% din spa�iu se schimb� destina�ia la data 
de 31.08.2012 �i nu mai este utilizat pentru opera�iuni taxabile, respectiv mansarda este 
utilizat� în scopuri personale de c�tre persoana impozabil� ca �i locuin��, iar parterul în 
propor�ie de 82% nu mai este utilizat. Din parter 18% este utilizat de persoana 
impozabil� pentru activitatea sa economic� ca �i birou, având locul de desf��urare a 
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activit��ii economice ca �i persoan� impozabil� (respectiv sediu fix).  
În anul 2012 persoana impozabil�, la imobilul din X str. X nr. X dup� data primei 

ocup�ri, recep�ioneaz� lucr�ri de moderniz�ri/transform�ri, conform procesului verbal de 
recep�ie încheiat la data de 09.03.2012 peste 20% din valoarea ini�ial� a investi�iei. 
Astfel c� pentru TVA dedus� aferenta moderniz�rilor/trasform�rilor perioada de ajustare 
începe s� curg� de la data de 01.01.2012 pentru o perioada de 20 de ani �i se încheie 
la data de 31.12.2031. 

De la data de 01.02.2013, data la care a fost anulat� din oficiu calitatea de pl�titor 
de TVA, se consider� c� bunurile de capital nu sunt alocate unei activit��i economice în 
perioada în care codul de TVA nu este valabil, fiind obligatorie ajustarea taxei.  

 
Având în vedere cele re�inute, situa�ia de fapt detaliat prezentat� precum �i 

prevederile legale aplicabile spe�ei rezult� c� persoana impozabil� avea obliga�ia 
ajust�rii TVA aferent� construirii �i amenaj�rii imobilului  în discu�ie, în condi�iile în care 
nu a fost folosit integral pentru activit��i care dau dreptul de deducere integral�. 

 
  Sus�inerile contestatorului potrivit c�rora „ ... acest imobil a fost folosit în 
activitatea economic� �i urma s� fie folosit în acela�i scop �i ulterior în urm�torii ani, 
îns��i construc�ia fiind destinat� acestui scop de a fi închiriat� ”  iar „ activitatea de 
închiriere nu poate fi men�inut� întotdeauna în condi�ii de continuitate, întreruperile 
temporare nu pot fi interpretate ca fiind o folosire în afara acestui scop”, nu sunt  
suficiente din punct de vedere fiscal pentru deductibilitatea integral�, nelimitat� �i 
necondi�ionat� a taxei pe valoarea adaugat�, a�a cum pretinde în esen�� persoana 
impozabil�, cât� vreme, chiar �i în condi�iile în care deducerea ini�ial� a fost exercitat�, 
exist� prevederi legale exprese care instituie un mecanism de ajustare a taxei deja 
deduse, în situa�iile anume prev�zute de legea fiscal�, în care de altfel, se încadreaz� 
contestatorul. 

 
Prin urmare, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au procedat la ajustarea 

dreptului de deducere pentru TVA exercitat aferent construirii �i amenaj�rii imobilului, 
stabilind astfel TVA suplimentar de plat� în sum� de X lei, argumentele persoanei 
impozabile X în sus�inerea cauzei nefiind de natur� s� modifice sau s� anuleze 
constat�rile din actul administrativ fiscal atacat, motiv pentru care contesta�ia, pentru 
acest cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�, respectiv pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei .  

 
1.5. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�  în suma de X lei,   

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana impozabil� trebuia s� 
ajusteze dreptul de deducere a TVA pentru achizi�iile de mijloace fixe (mobilier în 
spa�iul închiriat), în condi�iile în care imobilul nu a fost folosit integral pentru 
opera�iuni taxabile. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana impozabil� X a 

dedus  nejustificat TVA în sum� de X lei aferent� achizi�iei de mijloace fixe, respectiv 
mobilier utilizat în spa�iul închiriat, cu durata de utilizare cuprins� între 6-10 ani, ce 
reprezint� bun de capital, pentru care ajustarea se realizeaz� pe perioada de 5 ani, 
conform art. 149 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare.  

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în fapt contribuabilul deduce TVA în 
sum� de X lei aferent� achizi�iei de mijloace fixe (mobilier în spa�iul închiriat) pentru care 
perioada de amortizare este cuprins� între 6-10 ani. Din total TVA dedus� în sum� de X 
lei, contribuabilul are dreptul de deducere doar la TVA în sum� de X lei aferent� 
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perioadei fiscale de 2 ani (05.12.2011-01.02.2013) cât imobilul a fost utilizat pentru 
opera�iuni taxabile. Modul de determinare a TVA ajustat� cu drept de deducere în sum� 
de X lei este prezentat în anexa nr. 26. 
  
 În drept, potrivit art.149 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,  cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare:   
„Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital 
    ART. 149 
    (2) Taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital, în condi�iile în care nu se aplic� 
regulile privind livrarea c�tre sine sau prestarea c�tre sine, se ajusteaz�, în situa�iile 
prev�zute la alin. (4) lit. a)-d): 
    a) pe o perioad� de 5 ani, pentru bunurile de capital achizi�ionate sau fabricate, altele 
decât cele prev�zute la lit. b); 
    […] 
    (3) Perioada de ajustare începe: 
    a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizi�ionate sau fabricate, 
pentru bunurile de capital men�ionate la alin. (2) lit. a), dac� acestea au fost achizi�ionate 
sau fabricate dup� data ader�rii; 
        […] 
    (4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se efectueaz�: 
    a) în situa�ia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabil�: 
    1. integral sau par�ial, pentru alte scopuri decât activit��ile economice; 
        […] 
    (5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaz� astfel: 
    a) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaz� în cadrul 
perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face în perioada 
fiscal� în care intervine evenimentul care genereaz� ajustarea �i se realizeaz� pentru 
toat� taxa aferent� perioadei r�mase din perioada de ajustare, incluzând anul în care 
apare modificarea destina�iei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru 
situa�ia în care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prev�zut� la alin. (4) lit. a) pentru 
o cincime sau, dup� caz, o dou�zecime din taxa dedus� ini�ial; 
    […]” 

În spe��,  se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat la ajustarea TVA 
aferent� achizi�iei de mijloace fixe, respectiv mobilier utilizat în spa�iul închiriat, cu durata 
de utilizare cuprins� între 6-10 ani, ce reprezint� bun de capital, pentru care ajustarea 
se realizeaz� pe perioada de 5 ani.  

Astfel, se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit  c� din total TVA 
dedus� în sum� de X lei, contribuabilul are dreptul de deducere doar la TVA în sum� de 
X lei aferent� perioadei fiscale de 2 ani (05.12.2011-01.02.2013) cât imobilul a fost 
utilizat pentru opera�iuni taxabile.  

Având în vedere cele re�inute, prevederile legale aplicabile spe�ei, precum �i 
faptul  c� imobilul din X, str. X, nr. X, a fost utilizat pentru opera�iuni taxabile pentru o 
perioad� fiscal� de 2 ani, rezult� c� persoana impozabil� avea obliga�ia ajust�rii TVA 
aferent� achizi�iei de mijloace fixe, respectiv mobilier utilizat în spa�iul închiriat.  

Prin urmare, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au procedat la ajustarea 
dreptului de deducere pentru TVA exercitat aferent achizi�iei de mijloace fixe, respectiv 
mobilier utilizat în spa�iul închiriat, stabilind astfel TVA suplimentar de plat� în sum� de 
X lei, argumentele persoanei impozabile X în sus�inerea cauzei nefiind de natur� s� 
modifice sau s� anuleze constat�rile din actul administrativ fiscal atacat, motiv pentru 
care contesta�ia, pentru acest cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�, 
respectiv pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de  X lei.  
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2. Cu privire la TVA colectat� 
  
2.1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei,  

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod legal organele de inspec�ie 
fiscal� au colectat taxa pe valoare ad�ugat� aferent� contractelor de închiriere în 
raport cu exigibilitatea taxei rezultat� din aceste contracte pentru plata chiriei, în 
condi�iile în care persoana impozabil� nu a determinat corect prin deconturile 
depuse taxa colectat� în func�ie de exigibilitate. 
  

În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada verificat� 
01.01.2010 - 31.03.2013, X având CIF X, colecteaz� prin deconturi, TVA în sum� total� 
de X lei, reprezentând TVA colectat� aferent� contractelor de închiriere a imobilului din 
X, str. X, nr. X, jud. X, pentru care contribuabilul �i-a exercitat op�iunea de taxare 
prev�zut� la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal depunând la AFP Timi�oara 
notificarea înregistrat� cu nr. X/21.12.2011 (anexa nr. 17).  

În anul 2011, dl. X �i so�ia sa d-na X, în calitate de proprietari ai imobilului din X, 
str. X, nr. X încheie urm�toarele contracte de închiriere: 
 - contractul de închiriere nr.X/05.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011. Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. 
X, nr. X- Etaj X + mansarda în suprafa�� total� de 247 mp, iar durata închirierii este de 7 
ani cu începere de la data de 05.12.2011 pân� la data de 05.12.2018. Contractul de 
închiriere nr. X/05.12.2011 a fost reziliat conform în�elegerii p�r�ilor începând cu data de 
31.08.2012. 
 - contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011. Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. 
X, nr. X- Etaj X în suprafa�� de 147 mp, iar durata închirierii este de 7 ani cu începere de 
la data de 05.12.2011 pân� la data de 05.12.2018. În data de 31.08.2012, prin actul 
adi�ional nr. X/31.08.2012 la contractul de închiriere nr. X/05.12.2011, se modific� 
suprafa�a închiriat� societ��ii SC X SRL, locatorul închiriaz� locatarului spa�iul situat în 
X, str. X, nr. X - Et. I si Et II în suprafa�� total� de 294 mp. 
 - contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 cu SC X SRL, înregistrat la AFP 
Timi�oara cu nr. X/21.12.2011. Obiectul contractului este închirierea spa�iului din X, str. 
X, nr.X - exterior compus din curte pavat� �i spa�iu verde în suprafa�� de 200 mp, parter 
în suprafa�� de 138 mp �i atelier, debara �i magazie în suprafa�� total� de 150 mp, iar 
durata închirierii este de 5 ani cu începere de la data de 05.12.2011 pân� la data de 
05.12.2016. Contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 a fost reziliat conform în�elegerii 
p�r�ilor începând cu data de 31.08.2012. 

Întregul venit din închiriere a fost încasat de X, so�ia acestuia declarând în baza 
unei declara�ii încheiate în forma autentic� cu nr. X/15.12.2011 c� este de acord cu 
închirierea bunurilor imobile comune �i nu are preten�ii la cota parte din chiria imobilelor 
(anexa nr. 28). Contractele de închiriere sunt prezentate în anexele nr. 12,13 �i 14. 

Fa�� de TVA colectat� în deconturile de TVA �i înregistrat� în jurnalele de vânz�ri 
organul de control a colectat TVA suplimentar în sum� total� de X lei, conform 
prevederilor legale astfel: 

- TVA colectat� suplimentar în sum� de X lei (anexa nr. 29) aferent� chiriei 
prev�zuta în contractului de închiriere nr. X/05.12.2011 încheiat cu SC X SRL. Pentru 
chiria prev�zut� în contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 contribuabilul emite facturi 
în perioada 05.12.2011 - 31.08.2012 în valoare de X lei din care TVA X lei, aferent� 
lunilor decembrie 2011 - februarie 2012, iar pentru diferen�a nefacturat� aferent� 
perioadei martie 2012 - august 2012 contribuabilul emite fact. nr. X/31.01.2013, dup� 
anularea calit��ii de pl�titor de TVA, în valoare total� de X lei din care TVA X lei, care nu 
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este cuprins� în decont TVA depus la organul fiscal. 
Pentru chiria aferent� perioadei martie 2012 - august 2012 faptul generator de 

taxa �i exigibilitatea TVA a intervenit la fiecare data de 15 a lunii pentru luna în curs, 
conform contractelor de închiriere �i a prevederilor art. 1341 alin.(1) din Legea nr. 
571/2003. În contractele de închiriere este prev�zut� plata chiriei lunar în lei pân� la 
data de 15 a lunii pentru luna în curs. 

Pentru perioada 05.12.2011 - 31.08.2012 (perioada contractului de închiriere) 
organul de control a calculat contravaloarea în lei a chiriei datorat� de SC X SRL în 
sum� total� de X lei din care TVA aferent� în sum� de X lei, mai mult cu X lei decât TVA 
colectat� de contribuabil prin deconturile de TVA depuse la organul fiscal. 

- TVA colectat� suplimentar în sum� de X lei (anexa nr. 30) aferent� chiriei 
prev�zut� în contractului de închiriere nr. X/05.12.2011 încheiat cu SC X SRL, pân� la 
data de 31.12.2012. Pentru chiria prev�zut� în contractul de închiriere nr. X/05.12.2011 
contribuabilul emite facturi în perioada decembrie 2011 - februarie 2012 în valoare total� 
de X lei din care TVA X lei, aferent� lunilor decembrie 2011 - februarie 2012, iar pentru 
diferen�a nefacturat� aferent� perioadei martie 2012 - decembrie 2012 contribuabilul 
emite fact. nr. X/31.01.2013, în valoare total� de X din care TVA X lei, care nu este 
cuprins� în decont TVA . 

Pentru perioada 05.12.2011 - 31.12.2012 organul de control a calculat 
contravaloarea în lei a chiriei datorat� de SC X SRL în sum� total� de X lei din care TVA 
aferent� în sum� de X lei, mai mult cu X lei decât TVA colectat� de contribuabil prin 
deconturile de TVA depuse la organul fiscal. 

- TVA colectat� suplimentar în sum� de X lei (anexa nr. 31) aferent� chiriei 
prev�zut� în contractului de închiriere nr. X/20.12.2011 încheiat cu SC X SRL. Pentru 
chiria prev�zut� în contractul de închiriere nr. X/20.12.2011 contribuabilul emite facturi 
în perioada 05.12.2011 - 31.08.2012 în valoare total� de X lei din care TVA X lei, 
aferent� lunilor decembrie 2011 - februarie 2012. 

Pentru perioada 05.12.2011 - 31.08.2012 organul de control a calculat 
contravaloarea în lei a chiriei datorat� de SC X SRL în sum� total� de X lei din care TVA 
aferent� în sum� de X lei, mai mult cu X lei decât TVA colectat� de contribuabil prin 
deconturile de TVA depuse la organul fiscal. 

 
 În drept, dispozi�iile art. 134^1 alin.(1), alin.(9) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�:    
„ART. 134^1 
    (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii serviciilor, 
cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol. 
[…] 
(9) În cazul opera�iunilor de închiriere, leasing, concesionare �i arendare de bunuri, 
serviciul se consider� efectuat la fiecare dat� specificat� în contract pentru efectuarea 
pl��ii.”  
    În conformitate cu prevederile art.155 alin.(1) ) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare (aplicabil pân� la 31.12.2012), se 
stipuleaz�: 
“ART. 155 
    (1) Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri sau o prestare de 
servicii, alta decât o livrare/prestare f�r� drept de deducere a taxei, conform art. 141 
alin. (1) �i (2), trebuie s� emit� o factur� c�tre fiecare beneficiar, cel târziu pân� în cea 
de-a 15-a zi a lunii urm�toare celei în care ia na�tere faptul generator al taxei, cu 
excep�ia cazului în care factura a fost deja emis�. De asemenea, persoana impozabil� 
trebuie s� emit� o factur� c�tre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor încasate în 
leg�tur� cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pân� în cea de-a 15-
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a zi a lunii urm�toare celei în care a încasat avansurile, cu excep�ia cazului în care 
factura a fost deja emis�.” 

Începând cu data de 01.01.2013, art.155 alin.(15) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
 “(15) Pentru alte opera�iuni decât cele prev�zute la alin. (14), persoana impozabil� are 
obliga�ia de a emite o factur� cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii urm�toare celei 
în care ia na�tere faptul generator al taxei, cu excep�ia cazului în care factura a fost deja 
emis�. De asemenea, persoana impozabil� trebuie s� emit� o factur� pentru suma 
avansurilor încasate în leg�tur� cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu pân� 
în cea de-a 15-a zi a lunii urm�toare celei în care a încasat avansurile, cu excep�ia 
cazului în care factura a fost deja emis�.” 
 
 De asemenea în conformitate cu prevederile art. 156 alin.(1) �i alin.(2), art. 
156^2  alin.(1) �i  alin.(2), art. 158 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede 
“ART. 156 
    (1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie s� �in� eviden�e corecte �i 
complete ale tuturor opera�iunilor efectuate în desf��urarea activit��ii lor economice. 
    (2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice opera�iune sau care se identific� 
drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform prezentului titlu, în scopul 
desf��ur�rii oric�rei opera�iuni, trebuie s� �in� eviden�e pentru orice opera�iune 
reglementat� de prezentul titlu. 
ART. 156^2 
    (1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie s� depun� la organele fiscale 
competente, pentru fiecare perioad� fiscal�, un decont de tax�, pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare celei în care se încheie perioada fiscal� respectiv�. 
    (2) Decontul de tax� întocmit de persoanele înregistrate conform art. 153 va cuprinde 
suma taxei deductibile pentru care ia na�tere dreptul de deducere în perioada fiscal� de 
raportare �i, dup� caz, suma taxei pentru care se exercit� dreptul de deducere, în 
condi�iile prev�zute la art. 147^1 alin. (2), suma taxei colectate a c�rei exigibilitate ia 
na�tere în perioada fiscal� de raportare �i, dup� caz, suma taxei colectate care nu a fost 
înscris� în decontul perioadei fiscale în care a luat na�tere exigibilitatea taxei, precum �i 
alte informa�ii prev�zute în modelul stabilit de Ministerul Finan�elor Publice. 
ART. 158 
    (1) Orice persoan� obligat� la plata taxei poart� r�spunderea pentru calcularea 
corect� �i plata la termenul legal a taxei c�tre bugetul de stat �i pentru depunerea la 
termenul legal a decontului �i declara�iilor prev�zute la art. 156^2-156^4, la organul 
fiscal competent, conform prezentului titlu �i legisla�iei vamale în vigoare.”  
   
 Potrivit prevederilor art. 140 alin.(1) �i art. 150 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
“ART. 140 
    (1) Cota standard este de 24% �i se aplic� asupra bazei de impozitare pentru 
opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt supuse cotelor 
reduse. 
ART. 150 
    (1) Persoana obligat� la plata taxei pe valoarea ad�ugat�, dac� aceasta este datorat� 
în conformitate cu prevederile prezentului titlu, este persoana impozabil� care 
efectueaz� livr�ri de bunuri sau prest�ri de servicii, cu excep�ia cazurilor pentru care 
beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) - (6) �i art. 160.” 
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Se re�ine c� în cazul opera�iunii de închiriere, taxa pe valoarea ad�ugat� este 
exigibil� la fiecare din datele specificate în contract pentru plata chiriei, dat� care în 
contractele de închiriere, în cauza analizat�  este pân� la 15 a lunii pentru luna în curs.  
 Se re�ine, totodat� c� orice contribuabil înregistrat în scopuri de tax� este obligat 
sa �in� eviden�e corecte �i complete ale tuturor opera�iunilor economice derulate, s� 
cuprind� în deconturi taxa deductibil� �i taxa colectat� a caror exigibilitate ia na�tere în 
perioada fiscal� pentru care sunt întocmite deconturile, astfel încât s� calculeze corect 
prin decont cuantumul taxei datorate.  

 
În speta, se re�ine c� persoana impozabil� X nu a avut în vedere c�, în cazul 

opera�iunii de închiriere taxa pe valoarea ad�ugat� este exigibil� la fiecare din datele 
specificate în contract pentru plata chiriei. 

Astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la calculul contravalorii în lei a 
chiriei, respectiv a taxei pe valoarea ad�ugat� colectat� aferente contractelor de 
închiriere în discu�ie, în raport  cu exigibilitatea taxei rezultat� din aceste contracte 
pentru plata chiriei, stabilind un TVA colectat suplimentar fa�� de TVA colectat� în 
deconturile de TVA �i înregistrat� în jurnalele de vânz�ri  de c�tre contribuabil  
 Prin contesta�ia formulat�, singura motiva�ie adus� de contestator în sus�inerea 
cauzei este c� „ Sumele de X lei, X lei �i X lei reprezentând TVA colectat aferent 
facturilor emise în baza contractului de închiriere încheiat cu SC X SRL, SC X SRL �i 
SC X SRL au fost impuse suplimentar de echipa de control deoarece acestea nu au fost 
declarate conform art. 1341 alin (1) Cod fiscal, îns� la momentul controlului fiscal au fost 
prezentate deconturile de TVA precum �i recipisele prin care acestea au fos transmise 
pe site-ul ANAF”, iar erorile generate la preluarea acestora nu au fost din culpa sa, 
deoarece pân� la momentul respectiv nu a fost în�tiin�at de anularea înregistr�rii în 
scopuri de TVA conform codului de procedur� fiscal�.  

Or, o asemenea justificare nu are niciun temei legal, în conditiile în care 
contestatorul avea obliga�ia legal�, expres stabilit�, de a colecta taxa pe valoare 
ad�ugat� aferent� opera�iunii de închiriere în raport cu exigibilitatea taxei la fiecare din 
datele specificate în contract pentru efectuarea pl��ii chiriei, de a �ine eviden�e corecte �i 
complete ale opera�iunilor �i de a determina corect cuantumul taxei datorate.  

 
În consecin��, contestatia persoanei impozabile X, se va respinge ca 

neîntemeiat� pentru acest capat de cerere, respectiv pentru taxa pe valoarea ad�gat� 
în sum� de X lei.  

 
De men�ionat este �i faptul c� în Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, la 

Capitolul VI. – Considera�ii asupra punctului de vedere al contribuabilului, organele de 
inspec�ie fiscal� precizeaz�: „ ... persoana fizic� X avea cuno�tin��  de anularea calit��ii 
de pl�titor de TVA, deoarece în urma transmiterii decontului de TVA aferent trimestrului I 
2013, contribuabilul prime�te recipisa cu index de înc�rcare X/07.05.2013 cu men�iunea 
„ declarantul este radiat”. 

 
2.2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�  în sum� de X lei,  
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul  Solu�ionare Contesta�ii se poate 
pronun�a pe fond asupra acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care 
contestatorul nu prezint� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� 
contesta�ia cu privire la suma contestat� reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� 
stabilit� suplimentar. 

  
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� dup� anularea calit��ii de 



                               
                          

 41 

pl�titor de TVA, respectiv data de 01.02.2013, persoana impozabil� X emite factura nr. 
X/20.03.2013 prin care factureaz� contravaloarea chiriei pentru lunile ianuarie 2013, 
februarie 2013 �i martie 2013, în valoare de X lei �i TVA aferent� colectat� de X lei 
(anexa nr. 32) datorat� de contribuabil �i nedeclarat� organelor fiscale, prin decontul de 
TVA formular 311. 

Organele de inspec�ie fiscal�, precizeaz� c�, în conformitate cu prevederile art. 
11 alin.(13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile  
ulterioare, contribuabililor c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform 
prevederilor art. 153 alin.(9) lit.b)-e) din Legea nr. 571/2003 nu beneficiaz� de dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iei efectuate pe perioada 
respectiv�, dar sunt obliga�i la plata TVA colectat�, în conformitate cu prevederile titlului 
VI din Legea nr. 571/2003. 

Prin contesta�ia formulat�, contestatorul nu prezint� niciun motiv de fapt �i de 
drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia cu privire la suma de X lei reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar. 
                                        

În drept, sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) �i art. 213 alin.(1) �i alin.(5) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�:   
    „Art. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contesta�iei; 
    c) motivele de fapt �i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
    e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, persoan� 
fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.  
 
   Art. 213 
    Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face 
în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii. 
    (…) 
    (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu 
se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”  
 

De asemenea sunt incidente �i prevederile pct.2.5 din Ordinul nr.450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, care 
precizeaz�: 
     „2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv” 
  
 Fa�� de prevederile mai sus citate se re�ine c�, prin contesta�ia formulat� 
contestatorul trebuie s� precizeze atât motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile 
pe care se întemeiaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
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contestatorului cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un act 
administrativ fiscal. 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc� în 
sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura 
administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o implacabil� logic� 
juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatorului. 

Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un imperativ 
al interesului personal al acestuia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii administrative de 
atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contesta�iei. 

În cazul în spe��, se re�ine c�, contestatorul nu aduce în sus�inerea cauzei niciun 
argument de fond care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii 
legale, care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� 
referitoare la colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� în cuantum de X lei, constat�ri 
cuprinse în Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, în baza c�ruia a fost emis� 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual 
�i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013. 
  

Totodat�, prevederile pct.11.1 din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz� 
urm�toarele: 
   “11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    […] 
   b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de 
drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii; […]”.  

  
Având în vedere cele prezentate mai sus, în cauza analizat�, organele de 

solu�ionare a contesta�iilor nu se pot substitui contestatorului cu privire la motivele de 
fapt �i de drept pentru care a contestat suma de X lei, reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013, motiv 
pentru care contesta�ia formulat� de persoana impozabil� X, pentru acest cap�t de 
cerere se va respinge ca nemotivat� . 

  
3. Referitor la suma total� de X lei reprezentând accesorii aferente taxei pe 

valoarea ad�ugat�, din care: dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de X lei  �i 
penalit��i de întârziere în sum� de X  lei,  

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana impozabil� datoreaz� aceste 
accesorii, în condi�iile în care s-a re�inut ca fiind datorat debitul principal cu titlu 
de taxa pe valoarea ag�ugat�, contestatorul neaducând documente din care s� 
rezulte c� s-au calculat eronat accesoriile contestate. 

 
În fapt, pentru diferen�a de TVA stabilit� suplimentar în suma de X lei organele 

de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere �i dobânzi conform art. 119 �i 120 
din OG 92/2003 , în sum� total� de X lei  pentru perioada 26.07.2010-20.06.2013.  

Pentru diferen�a de TVA colectat� în sum� de X lei ce înregistreaz� întârzieri mai 
mari de 90 de zile, organele de inspec�ie fiscal� au calculat penalit��i de întârziere 
conform art. 120^1 din OG 92/2003 , în cot� de 15%  în sum� de X lei, pentru perioada 
25.10.2010-20.06.2013. 
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În drept, dispozi�iile art. 119 alin. (1) �i art. 120 alin. (1) �i (7) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rilr ulterioare, prev�d:  

  “Art. 119 
    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, 
se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
     Art. 120 
    Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(...) 
 (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale”. 

 
Începând cu data de 1 octombrie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 

nr.88/2010, care a modificat art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
Art. 120^1 
    Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. 
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz� 
�i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse; 
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere este de 
15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor. 

 
Potrivit prevederilor legale se re�ine c� pentru neplata la termen a obliga�iilor 

fiscale se datoreaz� dobânzi/major�ri de întârziere începând cu ziua urm�toare 
scaden�ei obliga�iei datorate �i pân� la data stingerii acesteia. Totodat�, se re�ine faptul 
c� plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere 
datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. 
 

Se re�ine c�, contestatorul nu aduce documente �i nici critici referitoare la modul 
de calcul al accesoriilor aferente diferen�ei de taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� de 
organele de inspec�ie fiscal�, respectiv sub aspectul cotelor aplicate, num�rul de zile 
pentru care au fost calculate accesoriile, însum�rii produselor dintre baza de calcul, 
num�rul de zile de întârziere. 

 
 Prin urmare, având în vedere cele re�inute anterior prin prezenta decizie, 
respectiv faptul c�, contestatorul datoreaz� taxa pe valoarea adaugat� stabilit� de plat� 
de c�tre organele de inspec�ie fiscal� în sum� total� de X lei, rezult� c� acesta 
datoreaz� �i accesoriile aferente în sum� total� de X lei (X lei reprezentând 
dobânzi/major�ri de întârziere �i  X lei reprezentând penalit��i de întârziere), în virtutea 
principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”, motiv pentru care contesta�ia se 
va respinge ca neîntemeiat� �i pentru acest capat de cerere. 
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Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 

normative invocate în prezenta decizie, a art.216 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza 
referatului nr.                             , se: 
 
 

 
 
 
 

D E C I D E 
 
 
  1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de dl. X împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013, emis� în baza constat�rilor 
din Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, pentru suma total� de X lei 
reprezentând: 
 - X lei - taxa pe valoarea ad�ugat�, 
 - X lei - dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                       ad�ugat�,  
           - X lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.  
  
 2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de dl. X împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoanele fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere nr.X/25.06.2013, emis� în baza constat�rilor 
din Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.06.2013, pentru suma total� de X lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�. 
  

 
Prezenta decizie se comunic� la: 

                               -  dl. X  
                               -  Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Timi�                                               
                                   

 
Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 

potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii. 
 

 
 
 

P.DIRECTOR GENERAL, 
 
 
 


