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Ministerul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală     
Direc Ń ia General ă  a F inan Ńelor  Publ ice a Jude Ńului  Harghi ta 

 
 

D E C I Z I A  nr. 74 din  2010  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

XY,  
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr…/2010 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
Activitatea de InspecŃie Fiscală, prin adresa nr…/2010, asupra contestaŃiei 
formulate de XY, cu domiciliul în judeŃul Harghita. 
  ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei de impunere privind 
taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaŃii fiscale stabilite de inspecŃia fiscală la 
persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităŃi economice 
nedeclarate organelor fiscale nr…/2010 emis de Activitatea de InspecŃie Fiscală, 
Serviciul InspecŃie Fiscală – Persoane Fizice, obiectul contestaŃiei fiind suma 
totală de … lei , reprezentând: 

- … lei taxă pe valoare adăugată; 
- … lei majorări de întârziere aferente TVA. 

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 (1) din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205, art.209 (1) şi 
art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală - republicat în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completarile ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este învestită să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 

 
I. XY, prin contestaŃia depusă la Activitatea de InspecŃie Fiscală, 

înregistrată sub nr…/2010, solicită anularea obligaŃiilor suplimentare stabilite 
privind taxa pe valoarea adăugată şi majorările de întârziere aferente, precum şi 
anularea înregistrării în scopuri TVA, invocând următoarele motive: 

Prin Raportul de inspecŃie fiscală s-a stabilit, că contestatarul se 
încadrează în categoria persoanelor impozabile din punct de vedere TVA, 
deoarece în anul 2008 cifra de afaceri din vânzarea de imobile depăşeşte 
plafonul de scutire, respectiv 35.000 Euro, echivalent cu 119.000 lei, prin 
efectuarea următoarelor operaŃiuni: vânzarea de teren cu Contract nr…/2008 în 
valoare de … lei şi vânzarea de teren cu Contract nr…/2008 în valoare de … lei. 
Din această constatare, organul de control a dedus că începând din luna 
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următoare ultimei tranzacŃii contestatarul trebuia să solicite înregistrarea în 
scopuri TVA până la data de 11.03.2008. 

FaŃă de aceste constatări contestatarul consideră că organul de 
control a greşit fiindcă tranzacŃia cu terenul ce constituia obiectul Contractului 
nr…/2008, în valoare de … lei, era o operaŃiune scutită fiindcă terenul respectiv 
era unul extravilan, iar potrivit certificatului de urbanism emis de Municipiul 
Târgu Mureş nr…/2007, terenul este unul arabil cu interdicŃie totală de 
construire. 

Prin urmare, consideră ca această tranzacŃie oricum scutită, nu 
trebuia să constituie reper de calcul în anul 2008 pentru cifra de afacere 
prevăzută de Codul fiscal. 

Contestatarul arată că actul invocat de organul de control şi anume 
HG 1620/2009 a apărut în Monitorul Oficial din decembrie 2009 şi nu este 
aplicabilă tranzacŃiilor efectuate în 2008 sau 2009. 

FaŃă de constatările organului de inspecŃie fiscală, unde se arată, că 
„conform prevederilor art. 127, alin. 1-2 din Codul fiscal şi Normelor 
metodologice de aplicare ale acestuia aprobate prin HG 44/2004 pct. 3(1), orice 
persoană care desfăşoară o activitate economică, indiferent de scopul şi 
rezultatul acesteia, respectiv dacă obŃine venituri cu caracter de continuitate din 
exploatarea bunurilor corporale, devine persoană impozabilă din punct de 
vedere al TVA.”, contestatarul afirmă, că prin vânzarea acestor terenuri nu a 
desfăşurat nici o activitate economică şi oricum nu a desfăşurat o astfel de 
activitate cu caracter permanent. 

Organul de control nu a verificat regimul juridic şi cel tehnic al celor 
două terenuri, dacă vreuna se încadrează în categoria operaŃiunilor scutite de 
TVA datorită regimului tehnic al terenului din judeŃul Mureş. 

În ce priveşte anularea înregistrării în scopuri TVA, contestatarul 
menŃionează, că dacă depăşirea plafonului de 35.000 EUR la data la care se 
raportează în Raportul de inspecŃie fiscală nu poate să aibă relevanŃă juridică, 
fiindcă nici operaŃiunea anterioară nu era una economică cu caracter 
permanent, atunci nici operaŃiunea următoare nu trebuia taxată. 

Contestatarul menŃionează că printre anexele Raportului de 
inspecŃie fiscală nici nu figurează antecontractul de vânzare-cumpărare din 
06.02.2008 şi nici certificatul de urbanism emis de Municipiul Târgu-Mureş. 

 
II. Prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. ../2010, care a stat la baza 

emiterii Deciziei de impunere nr. ../2010, organele de inspecŃie fiscală din cadrul 
ActivităŃii de InspecŃie Fiscală, Serviciul InspecŃie Fiscală - Persoane Fizice, au 
constatat următoarele:  
  Perioada verificată: 01.01.2008 - 08.06.2010 

În anul fiscal 2008 cifra de afaceri realizată din vânzarea de imobile 
a depăşit plafonul de scutire, respectiv 35.000 Euro, echivalent a 119.000 lei, 
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prin efectuarea următoarelor tranzacŃii: vânzarea de teren cu Contract nr…/2008 
în valoare de … lei şi vânzarea de teren cu Contract nr…/2008 în valoare de … 
lei. 

Valoarea totală a veniturilor obŃinute prin tranzacŃiile susmenŃionate 
este în sumă de … lei, ceea ce depăşeşte plafonul de 119.000 lei. Astfel, D-ul 
XY avea obligaŃia solicitări de înregistrare în scopuri de TVA până la data de 
11.03.2008 în conformitate cu art.152 alin.6 din Codul fiscal. Valoarea veniturilor 
totale obŃinute în perioada 01.01.2008-31.12.2008 este de … lei depăşind 
plafonul de 100.000 Euro, ca urmare va fi înregistrat în scopuri de TVA ca 
plătitor lunar conform art.156.1. 

Din situaŃia vânzărilor rezultă că în 2008 D-ul XY a avut 8 tranzacŃii 
imobiliare în valoare totală de … lei, din care 7 reprezintă vânzare de terenuri în 
valoare de … lei şi o livrare de casă de locuit în valoare de … lei. În anul fiscal 
2009 a efectuat 5 tranzacŃii imobiliare în valoare de … lei, toate reprezentând 
vânzări de terenuri şi în anul fiscal 2010 a efectuat o tranzacŃie în valoare de … 
lei. 

Din analiza SituaŃiei contractelor de vânzare încheiate după data 
depăşirii plafonului de scutire rezultă că 7 poziŃii reprezintă livrare de terenuri 
sau construcŃie scutite de TVA conform art.141 alin.2 lit.f din Codul fiscal, 
respectiv nu constituie activitate economică conform pct.3(1) din Normele de 
aplicare a art.127 al Codului fiscal. 

OperaŃiunile de vânzare efectuate după data depăşirii plafonului, 
06.02.2008, care reprezintă vânzările de terenuri construibile, conform 
adeverinŃei primăriei, sunt prezentate în anexa nr.5 la Raportul de inspecŃie 
fiscală, la poziŃiile 5, 7, 9 şi 11 în valoare totală de … lei. 

Datorită faptului că ternurile susmenŃionate la data vânzării au fost 
terenuri construibile, conform regimului tehnic, prin excepŃie scutirea nu se 
aplică pentru livrarea acestora, conform art.141 alin.2 lit.f din Cod fiscal, în 
concluzie constituie operaŃiuni taxabile, având în vedere clasificarea 
operaŃiunilor impozabile prevăzute de art.126 alin.9. 

În consecinŃă valoarea totală a livrării de teren care este taxabilă 
este în sumă de … lei. La care organul de inspecŃie a stabilit TVA colectată de 
… lei în baza art.140 din Codul fiscal şi pct.23(1)-(2) din Normele metodologice. 

Persoana fizică nefiind înregistrată în scopuri de TVA la data 
încheierii inspecŃiei fiscale, organul de control a înaintat către Biroul Gestiune- 
Registru Contribuabili referatul de propunere pentru înregistrarea din oficiu în 
scopuri de taxă a contribuabilului conform pct. 62(2) din Normele metodologice 
aprobate prin HG nr. 44/2004, respectiv conform art. 153, alin. (7) din Codul 
Fiscal. 

ObligaŃia de plată nefiind achitată la termenul legal de plată, cu 
ocazia inspecŃiei fiscale au fost calculate major ări de întârziere  în sumă de … 
lei , conform situaŃiei (anexa 11). 
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III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, 

motivele prezentate de contestatar, documentele existente la dosarul cauzei 
precum şi actele normative în vigoare în perioada verificată, invocate de 
contestatar şi organele de inspecŃie fiscală, se reŃine: 

 Direc Ńia general ă a finan Ńelor publice Harghita, prin 
Compartimentul de solu Ńionare a contesta Ńiilor, este investit ă să se  
pronun Ńe dacă, obliga Ńiile fiscale de plat ă reprezentând … lei tax ă pe 
valoarea ad ăugată şi … lei major ări de întârziere aferente sunt datorate de 
persoana fizic ă  XY dup ă tranzac Ńiile de terenuri efectuate în perioada 2008 
- 2009,  în condi Ńiile în care din constat ările organului de inspec Ńie fiscal ă 
nu rezult ă în mod clar dac ă opera Ńiunile în cauz ă îndeplinesc condi Ńiile 
pentru a fi cuprinse în sfera de aplicare a taxei p e valoarea ad ăugată, 
precum şi nici data dep ăşirii plafonului de scutire. 

 
În fapt,  organele de inspecŃie fiscală au constatat, din verificarea 

informaŃiilor transmise de către notarii publici şi din documentele puse la 
dispoziŃie de către persoana fizică XY, că acesta în perioada 2004 – 29.07.2009 
a realizat 39 tranzacŃii imobiliare. 

 Perioada verificată pe linie de TVA s-a restrâns la 01.01.2008 – 
08.06.2010, organele de inspecŃie fiscală au stabilit ca în anul fiscal 2008 cifra 
de afaceri realizată din vânzarea de imobile a depăşit plafonul de scutire, 
respectiv 35.000 Euro, echivalent a 119.000 lei, prin efectuarea următoarelor 
tranzacŃii: vânzarea de teren cu Contract nr…/2008 în valoare de … lei şi 
vânzarea de teren cu Contract nr…/2008 în valoare de … lei (acesta din urmă 
fiind un antecontract). 

Din situaŃia vânzărilor rezultă că în 2008 D-ul XY a avut 8 tranzacŃii 
imobiliare în valoare totală de … lei, din care 7 reprezintă vânzare de terenuri 
agricole în extravilan în valoare de … lei şi o livrare de casă de locuit în valoare 
de … lei. În anul fiscal 2009 a efectuat 5 tranzacŃii imobiliare în valoare de … 
lei, toate reprezentând vânzări de terenuri agricole în extravilan şi în anul fiscal 
2010 a efectuat o tranzacŃie de teren agricol în extravilan în valoare de … lei.  

Organul de inspecŃie fiscală făcând referire la  prevederile din 
Normele metodologice de aplicare a art.127 alin.(2) din Codul fiscal, modificate 
prin HG nr. 1620/2009, a considerat , că persoana fizică a desfăşurat o 
activitate economică în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate, 
astfel tranzacŃiile efectuate de acesta intră în sfera de aplicare a taxei pe 
valoarea adăugată, stabilind, că 7 contracte de vânzare încheiate după data 
depăşirii plafonului de scutire reprezintă livrare de terenuri sau construcŃie 
scutite de TVA conform art.141 alin.2 lit.f din Codul fiscal, respectiv nu constituie 
activitate economică conform pct.3(1) din Normele de aplicare a art.127 al 
Codului fiscal, iar poziŃiile 5, 7, 9 şi 11 în valoare totală de … lei din anexa nr.5 
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la Raportul de inspecŃie fiscală reprezintă vânzările de terenuri construibile, 
conform regimului tehnic, prin excepŃie scutirea nu se aplică pentru livrarea 
acestora, conform art.141 alin.2 lit.f din Cod fiscal, ca urmare constituie 
operaŃiuni taxabile, având în vedere clasificarea operaŃiunilor impozabile 
prevăzute de art.126 alin.9, stabilind TVA colectat în sumă de … lei. 

Totodată, organul de control a înaintat către Biroul Gestiune- 
Registru Contribuabili referatul de propunere pentru înregistrarea din oficiu în 
scopuri de taxă a contribuabilului conform pct. 62(2) din Normele metodologice 
aprobate prin HG nr. 44/2004, respectiv conform art. 153, alin. (7) din Codul 
Fiscal, ca urmare a fost emis C.I.F.nr. ../2010.  

Persoana fizică XY, prin contestaŃia depusă arată că actul normativ 
invocat de organul de control şi anume HG 1620/2009 a apărut în Monitorul 
Oficial din decembrie 2009 şi nu este aplicabil tranzacŃiilor efectuate în anii 2008 
şi 2009, solicitând anularea obligaŃiilor suplimentare de plată şi a înregistrării în 
scopuri TVA, precizând, că constatările organului de inspecŃie fiscală sunt total 
eronate, atât referitor la obligaŃia de înregistrare ca plătitor de TVA , cât şi 
referitor la calificarea tranzacŃiilor ca activitate economică, precizând, că 
vânzarea terenurilor în cauză nu se pot califica drept activităŃi economice cu 
caracter permanent. 

În drept,  potrivit prevederilor art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în forma aplicabilă 
în perioada verificată:     

„1)  Din punct de vedere al taxei sunt opera Ńiuni impozabile  în 
România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 

a) operaŃiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt 
asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, 
efectuate cu plată; 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o 
persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acŃionând ca 
atare; 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre 
activităŃile economice prevăzute la art. 127 alin. (2);” 

Prin urmare, condiŃiile enumerativ stipulate la articolul din legea 
fiscală mai sus menŃionat sunt condiŃionate de cerinŃa cumulativă, expres 
prevăzută de legiuitor, ceea ce înseamnă că neîndeplinirea unei singure condiŃii 
determină neîncadrarea operaŃiunilor în categoria opera Ńiunilor impozabile din 
punct de vedere al taxei pe valoarea ad ăugată. 

Aşadar, printr-o interpretare per a contrario o opera Ńiune nu este 
impozabil ă din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ăugată, respectiv 
opera Ńiunea nu se cuprinde în sfera de aplicare a taxei p e valoarea 
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adăugată dacă cel puŃin una din condiŃiile prevăzute la lit.a) - d) art.126 alin.(1) 
din Codul fiscal nu este îndeplinită, aşa cum reglementează însăşi legiuitorul la 
pct.2 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a art.126 alin.(1) din Codul 
fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Potrivit art.127 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în forma aplicabilă în 
perioada 01.01.2008-31.12.2009: „(1) Este considerat ă persoan ă impozabil ă 
orice  persoan ă care desf ăşoară, de o manier ă independent ă şi indiferent 
de loc, activit ăŃi economice  de natura celor prev ăzute la alin. (2), oricare ar 
fi scopul sau rezultatul acestei activit ăŃi. 

(2) În sensul prezentului titlu, activităŃile economice cuprind activităŃile 
producătorilor, comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃile 
extractive, agricole şi activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economic ă exploatarea bunurilor corporale 
sau necorporale, în scopul ob Ńinerii de venituri cu caracter de 
continuitate.”  

    În aplicarea prevederilor alin.(2) al art.127 enunŃat mai sus, 
legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aduce 
precizări suplimentare, stipulate la pct.(3) alin.(1) din Normele metodologice de 
aplicare a art.127 alin.(2) din Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:  

     „3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obŃinerea de 
venituri de către persoanele fizice din vânzarea locuinŃelor proprietate personală 
sau a altor bunuri care sunt folosite de c ătre acestea pentru scopuri 
personale , nu va fi considerat ă activitate economic ă, cu excepŃia situaŃiilor 
în care se constată că activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obŃinerii 
de venituri cu caracter de continuitate  în sensul art. 127 alin. (2) din Codul 
fiscal.[...]” 

 În ce priveşte regimul special de scutire şi plafonul de scutire, art. 
152 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, în forma aplicabilă în perioada 01.01.2008-31.12.2009, prevede: 

(1) Persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri 
anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al 
cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca 
NaŃională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie poate 
solicita scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru 
operaŃiunile prevăzute la art. 126  alin. (1), cu excepŃia livrărilor intracomunitare 
de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143  alin. (2) lit. b). 

(2) Cifra de afaceri care serve şte drept referin Ńă pentru aplicarea 
alin. (1) este constituit ă din valoarea total ă a livr ărilor de bunuri şi a 
prest ărilor de servicii care ar fi taxabile dac ă nu ar fi desf ăşurate de o mic ă 
întreprindere, efectuate de persoana impozabil ă în cursul unui an 
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calendaristic, incluzând şi opera Ńiunile scutite cu drept de deducere şi pe 
cele scutite f ără drept de deducere , prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) 
şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităŃii principale, cu excepŃia 
următoarelor: 

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt 
definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă; 

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform 
art. 143 alin. (2) lit. b).[...] 

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei 
cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de 
scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie să solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau 
depăşirii plafonului. Data atingerii sau dep ăşirii plafonului se consider ă a fi 
prima zi a lunii calendaristice urm ătoare celei în care plafonul a fost atins 
sau dep ăşit . Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în 
scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu 
solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au 
dreptul să stabilească obligaŃii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la 
data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă, conform art. 153.” 

 
FaŃă de cele mai sus arătate, se reŃine ca organele de inspecŃie 

fiscală au luat în considerare, ca activitate economică cu caracter de 
continuitate, tranzacŃiile efectuate în anul 2008 de persoana fizică XY, respectiv 
8 tranzacŃii imobiliare în valoare totală de … lei, din care 7 reprezintă vânzare 
de terenuri agricole în extravilan în valoare de … lei şi o livrare de casă de 
locuit în valoare de … lei. În cifra de afacere, prin care s-a depăşit plafonul de 
scutire s-a inclus valoarea antecontractului nr…/2008 în sumă de … lei, 
operaŃiune care nu reprezintă o vânzare definitivă, având în vedere, că din 
punctul de vedere a TVA faptul generator pentru livrările de bunuri imobile 
intervine la data la care sunt îndeplinite formalităŃile legale pentru transferul 
titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător, adică la încheierea 
contractului de vânzare cumpărare la notarul public.  

 
În urma celor reŃinute şi din documentele aflate în dosarul cauzei, 

rezultă, că organele de inspecŃie fiscală au considerat ca persoana fizică 
contestatara a devenit persoană impozabilă prin desfăşurarea activităŃii 
economice prin invocarea actelor normative care sunt aplicabile începând cu 
data de 01.01.2010. 

În altă ordinea de idei, şi în condiŃiile în care operaŃiunile în cauză 
sunt considerate că intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, data 
stabilită de la care persoana fizică  devine plătitor de TVA este stabilită în mod 
eronat, având în vedere cele reŃinute mai sus (valoarea antecontractului). Mai 
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mult, cele 4 tranzacŃii efectuate în anii 2008 – 2009, în valoare totală de … lei, 
după care au fost stabilite obligaŃiile de plată, în fapt reprezintă vânzări de 
terenuri agricole în extravilan, iar în dosarul cauzei nu sunt depuse documente 
(certificate de urbanism) din care să rezulte calificarea terenurilor, construibile 
sau cu altă destinaŃie (operaŃiuni scutite).  

 
Având în vedere cele precizate mai sus, se va face aplicarea  

art.216 alin.(3) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: 

„(3) Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ 
atacat, situaŃie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal 
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare.”, 
 se va desfiinŃa Decizia de impunere privind taxa pe valoarea 
adăugată şi alte obligaŃii fiscale stabilite de inspecŃia fiscală la persoane fizice, 
care realizează venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate 
organelor fiscale nr…/2010 emis de Activitatea de InspecŃie Fiscală, Serviciul 
InspecŃie Fiscală – Persoane Fizice, pentru suma totală de … lei , reprezentând 
… lei taxă pe valoare adăugată şi  … lei majorări de întârziere aferente,  

urmând ca organele de inspecŃie fiscală, printr-o altă echipă decât 
cea care a întocmit actul de control contestat, să reanalizeze situaŃia  de fapt  
pentru aceeaşi perioadă  şi pentru aceleaşi  operatiuni  care au  făcut  obiectul 
deciziei de impunere contestate, în sensul  celor  reŃinute  în  prezenta decizie. 

La reverificare se va Ńine cont de prevederile legale aplicabile pentru 
perioada supusă verificării, mai concret cu privire la persoana impozabilă, 
activitatea economică, operaŃiuni cu caracter de continuitate, iar dacă 
operaŃiunile în cauză intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se 
va Ńine de cont şi de cifra de afaceri care serveşte drept referinŃă pentru 
aplicarea art. 152 şi de operaŃiuni scutite.   
 
 Referitor la cap ătul de cerere privind anularea înregistr ării în 
scopuri de TVA , având în vedere  că înregistrarea a persoanei fizice XY ca 
persoană impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată s-a 
făcut din oficiu, la sesizarea organelor de inspecŃie fiscală pe baza actelor de 
control contestate, iar acestea au fost desfiinŃate prin prezenta decizie, se va 
desfiinŃa şi înregistrarea în scopuri de TVA cu nr. RO …/2010. 

 
Pentru considerentele reŃinute şi în temeiul prevederilor art.126, art. 

127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil în perioada verificată, 
precum şi art.206, art.209, art. 213 şi art 216 din OrdonanŃa Guvernului  nr. 
92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se: 
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DECIDE 
 
  1. DesfiinŃarea Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea 
adăugată şi alte obligaŃii fiscale stabilite de inspecŃia fiscală la persoane fizice, 
care realizează venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate 
organelor fiscale nr…/2010, emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală, Serviciul 
InspecŃie Fiscală – Persoane Fizice, pentru suma totală de … lei , reprezentând: 

- … lei taxă pe valoare adăugată; 
- … lei majorări de întârziere aferente TVA, 

urmând ca organele de inspecŃie fiscală, printr-o altă echipă decât cea care a 
întocmit actul de control contestat, să reanalizeze situaŃia  de fapt  pentru 
aceeaşi perioadă  şi pentru aceleaşi  operatiuni  care au  făcut  obiectul deciziei 
de impunere contestate, în sensul  celor  reŃinute  în  prezenta decizie. 
  2. DesfiinŃarea înregistrării în scopuri de TVA cu nr. RO ../2010. 
 
  Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen de 
6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,   


