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D E C I Z I A NR. 79/11/27.01.2014 

  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. x  
înregistrat� la D.G.F.P. Timi� sub nr.x/09.07.2013 

 
 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor 
Publice Timi�oara a fost sesizat de A.I.F.- Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 
nr.1 prin adresa nr.x/09.07.2013, înregistrat� la D.G.F.P.xsub nr.x/09.07.2013, asupra 
contesta�iei formulat� de dl. x, CNP x, cu domiciliul în localitatea x, nr.x, jud.x �i cu 
domiciliul procedural ales la „S.C.P.A. x �i Asocia�ii” cu sediul în x, Pia�a x, nr.x, et.x, ap.x, 
jud.x. 
 
 Dl. x contest� Decizia de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii 
fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane fizice, care realizeaz� venituri impozabile 
din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr.x/30.04.2013, prin care a fost 
stabilit� suma total� de x lei reprezentând: 
 - x lei - taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�; 
 - x lei - dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                                  ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�; 
 -   x lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
                                  stabilit� suplimentar de plat�. 
 De asemenea, dl. x contest� �i Decizia privind înregistrarea din oficiu în scopuri de 
TVA nr.x/10.05.2013 emis� de D.G.F.P. x. 
 

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, este autentificat� prin semn�tura �i �tampila reprezentantului legal, 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�. 
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Fax : +0256499332 
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 I. Prin contesta�ia formulat� dl. x se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 
nr.x/30.04.2013 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/22.05.2013, prin care a 
fost stabilit� în sarcina sa obliga�ii fiscale suplimentare în cuantum total de x lei, solicitând 
anularea acesteia în temeiul art.216 alin.(2) din Codul de procedur� fiscal�, exonerarea de 
la plata acestei obliga�ii �i recunoa�terea dreptului de deducere al taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru suma  de x lei. 
 De asemenea, solicit� anularea Deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri 
de TVA nr.x/10.05.2013 emis� de D.G.F.P. x- AMAVS. 

Contestatorul precizeaz� c�, desf��oar� activit��i agricole (fermier), de�inând în 
proprietate �i în arend� terenuri agricole pe raza localit��ii x jud.x, pe care le cultiv� cu 
diferite cereale �i legume, fiind înregistrat la Agen�ia de Pl��i �i Interven�ie pentru 
Agricultur� x, având codul de exploata�ie  RO x din data de 15.12.2005.                                                                                                                                                                                                                                                           
 De asemenea, arat� c� la începutul lunii decembrie 2012, D.G.F.P. x - Serviciul de 
inspec�ie fiscal� persoane fizice 1, a început o inspec�ie fiscal� privind verificarea modului 
de determinare, declarare �i virare la bugetul de stat a TVA pentru perioada 01.01.2007-
31.10.2012. 

Astfel, în urma inspec�iei fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au emis Raportul de 
inspec�ie fiscal� din 30.04.2013, având num�r de ie�ire x/22.05.2013 �i Decizia de 
impunere nr.x din 30.04.2013 prin care a fost stabilit� în sarcina sa obliga�ii fiscale 
suplimentare de plat� în cuantum de x lei, reprezentând: x lei-TVA stabilit� suplimentar de 
plat�, x lei-major�ri de întârziere, x lei-dobânzi de întârziere �i x lei-penalit��i de întârziere. 
Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� a fost dep��it plafonul de scutire a 
TVA în trimestrul III 2007, deoarece s-a realizat cifra de afaceri de x lei, având obliga�ia de 
se înregistra ca pl�titor de TVA pân� la data de 10.10.2007 �i aplicarea regimului normal 
de taxare începând cu data de 01.11.2007. 

Contestatorul sus�ine c� aceast� sum� a fost calculat� de c�tre organul fiscal prin 
estimare, deoarece nu a avut documente aferente produc�iei realizate. Aceast� estimare s-
a efectuat prin raportare la produc�iile medii/ha realizat� pe raza comunei xx, comunicate 
de c�tre Direc�ia pentru Agricultur� Jude�ean� x, înmul�ite cu pre�ul mediu de vânzare pe 
produs. De asemenea, contestatorul sus�ine c�, pre�urile medii luate în considerare de 
c�tre organul fiscal la estimarea cifrei de afaceri nu au putut fi verificate, neexistând vreun 
document anexat la RIF con�inând pre�urile medii practicate în zona x pe perioada fiscal� 
controlat�. Suprafa�a luat� în calcul de c�tre organul fiscal a fost suprafa�a înregistrat� la 
A.P.I.A, aceasta fiind suprafa�a real� de�inut�. 

Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la întocmirea calculului pentru stabilirea 
obliga�iei de plat� a TVA, pentru perioada 01.01.2007-31.10.2012, fiind calculat� prin 
estimare o baz� de impozitare de x lei, la care s-a calculat suma de x lei TVA, dobânzi de x 
lei �i penalit��i în cuantum de x lei. 

Contestatorul arat� c� suma de x lei reprezentând TVA este alc�tuit� din suma de x 
lei TVA aferent� vânz�rii f�r� documente justificative, x lei TVA aferent� arendei pl�tite �i x 
lei TVA aferent� produselor agricole folosite pentru consum propriu. 

TVA colectat�. 
Cu privire la estimarea incorect� a cifrei de afaceri, dl. x sus�ine c� organele de 

inspec�ie fiscal� au înc�lcat dispozi�iile art.13 din Codul de procedur� fiscal� privind 
interpretarea legisla�iei fiscale, interpretând gre�it prevederile art.67 alin.(1) din Codul de 
procedur� fiscal�, text pe care au fost fundamentate ac�iunile. 

Contestatorul arat� c�, potrivit art.67 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, 
organele de control aveau obliga�ia de a identifica „acele elemente care sunt cele mai 
apropiate situa�iei de fapt fiscale". Or, raportarea la media jude�ean� a produc�iei de 
cereale, sau la media na�ional� a pre�ului de comercializare a acestora, f�r� niciun alt 
criteriu aplicabil �i cu relevan�� în spe��, nu corespunde exigen�elor legale. 

Totodat�, organele de control aveau obliga�ia de a compara produc�ia sa cu cea 
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ob�inut� de al�i produc�tori afla�i în situa�ii similare, iar nu cu o medie jude�ean� în care sunt 
incluse raport�rile marilor produc�tori. Raportarea la o medie general� jude�ean� a 
pre�urilor nu poate fi acceptat�, dat fiind c� are în vedere toate tranzac�iile cu cereale, atât 
ale produc�torilor, cât �i ale intermediarilor. De asemenea contestatorul arat� c�, este 
evident c� pre�ul de vânzare al produc�torului este net inferior celui practicat de 
intermediari.  

Dl. x sus�ine c� a vândut produsele direct din câmp, astfel neimplicând costuri de 
depozitare, transport etc, ceea ce i-a permis s� vând� la un pre� mai mic decât media. De 
asemenea, datorit� secetei, dublat� de lipsa posibilit��ilor de irigare, cantitatea de cereale 
ob�inut� a fost mai redus� raportat la media jude�ean�. 
   Contestatorul arat� c� în anul 2007 suprafa�a a fost de x ha, din care: 
        - maz�re x ha 
        - ov�z x ha 
   Produc�ia ambelor recolte a fost folosit� pentru consum propriu. 
       - rapi�� x ha - întreaga produc�ie a fost calamitat�; 
       - orz x ha - s-a ob�inut o produc�ie de aprox. x kg din care s-a �inut s�mân�� x kg �i s-a 
pl�tit arenda x kg; 
      - grâu x ha - s-a ob�inut aprox. x kg din care x kg s�mân�� �i x kg s-a pl�tit arenda; 
      - triticale x ha - s-a ob�inut aprox. x kg care s-a dat ca arend�; 
      - floarea soarelui x ha - s-a ob�inut aprox. x kg care a comercializat�; 
      - porumb x ha - s-a ob�inut aprox. x kg din care s-a vândut x kg, iar x kg s-a pl�tit 
arenda; din suprafa�a cultivat� cu porumb 30% a fost calamitat� datorit� atacului de 
hârciogi (Cricetus Cricetus). 
        Organul fiscal a procedat la calculul TVA aferent anului 2007 în urm�toarea 
modalitate: 
Trimestrul III 
    -vânz�ri triticale care nu au fost justificate cu documente x kg x a lei = a lei 
    - arend� triticale a kg x a lei = a lei 
    - vânz�ri grâu nejustificate cu documente a kg x a lei=a lei 
    - arend� grâu a kg x a lei = a lei 
    - vânz�ri rapi�� nejustificate cu documente a kgx a lei = a Ici 
    - vânz�ri floarea soarelui nejustificate cu documente a kgx a lei =a lei 
    - consum propriu maz�re a kgx a lei = a lei 
    - arend� orz a kgx a lei = a lei 
    - vânz�ri orz nejustificate cu documente a kgx a lei = a lei 
    - consum propriu ov�z a kg x a lei = a lei 
Total trimestrul III - venituri în valoare de a lei 
Trimestrul IV 
    - arend� porumb a kgx a lei = a lei 
    - vânz�ri nejustificate cu documente porumb a kg x a lei = a lei 
    - vânz�ri plante nutre� nejustificate cu documente a kgx a lei = a lei 
Total trimestrul IV - venituri în valoare de a lei.  
Total anul 2007 - a lei. 

 
Contestatorul arat� c� organul de inspec�ie fiscal� a realizat estimarea cifrei de 

afaceri în baza art.(1) �i art.(2) lit.d) din O.M.F. 3389/03.11.2011. Produc�ia agricol� 
realizat� a fost stabilit� utilizându-se ca baz� produc�iile medii realizate în anul 2007 pe 
raza comunei a comunicate de Direc�ia pentru Agricultur� a. În acest sens, pe anul 2007 a 
fost comunicat� produc�ia medie pentru orz - a kg/ha, ov�z - x kg/ha, triticale - x kg/ha, 
rapi�� - x kg/ha, maz�re - xkg/ha �i plante nutre� - x kg/h. 

Pre�urile medii luate în considerare de c�tre organul de control fiscal la estimarea 
cifrei de afaceri nu au putut fi verificate, neexistând vreun document anexat la R.I.F. 
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con�inând pre�urile medii practicate în regiunea x pe perioada fiscal� controlat�, fiind 
precizate la pagina 10 din R.I.F. elemente utilizate pentru estimare-pre�uri de vânzare medii 
comunicate de Consiliul Jude�ean x�; pre� de vânzare practicat pentru regiunea vest- sursa 
Institutul Na�ional de Statistic�; pre� de vânzare practicat pe pia�a cerealelor pentru 
produc�ia de mei din anul 2008 �i 2009; nefiind anexate niciun document referitor la 
pre�urile medii practicate în regiunea comunei x. 

De asemenea, contestatorul arat� c�, prin adresa Direc�iei pentru Agricultur� x nu 
sunt comunicate nici produc�iile medii privind porumb, floarea soarelui �i grâu aferente 
anului 2007.  

Dl. X sus�ine c�, organele de control fiscal a folosit declara�iile sale la calcul doar 
par�ial, în privin�a anumitor elemente. Astfel, arat� c� la calculul cifrei de afaceri a fost luat 
în considerare faptul c� a declarat c� a folosit ov�z, maz�re pentru consum propriu, faptul 
c� a folosit X kg orz pentru s�mân��, precum �i toate cantit��ile de produse date ca arend� 
(X kg triticale, X kg grâu, X kg porumb, X kg orz). În schimb se calculeaz� grâu în cantitate 
de X kg folosit ca �i s�mân��, în condi�iile în care nu exist� un document sau alt mijloc de 
prob� din care s� rezulte aceast� cantitate, declarând c� a folosit X kg. 

În ceea ce prive�te cantitatea efectiv produs�, contestatorul arat� c� organul de 
control fiscal nu a luat în considerare declara�iile sale, ci a realizat o estimare raportat� la 
media comunicat� de c�tre Direc�ia pentru Agricultur� X (pentru produc�iile privind Orz, 
Ov�z, Triticale, Rapi��, Maz�re �i Plante nutre� - deoarece, pentru porumb, floarea soarelui 
�i grâu, nu sunt comunicate produc�iile medii. 

Astfel, consider� c� organul de control fiscal a dep��it flagrant atribu�iile stabilite de 
lege, de asemenea acesta a înc�lcat art. 6 din Codul de procedur� fiscal� care prevede c� 
„Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i competen�elor ce îi 
revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe 
constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�", precum �i art.7 alin. 
(3) din Codul de procedur� fiscal�: „Organul fiscal are obliga�ia s� examineze în mod 
obiectiv starea de fapt, precum �i s� îndrume contribuabilii pentru depunerea declara�iilor �i 
a altor documente, pentru corectarea declara�iilor sau a documentelor, ori de câte ori este 
cazul". 

Contestatorul sus�ine c�, în spe�a de fa�� organul fiscal nu a examinat în mod 
obiectiv starea de fapt, folosind, în mod nejustificat, din declara�ia sale doar anumite 
elemente, realizând astfel o examinare pur subiectiv� a st�rii de fapt. 

De asemenea, sus�ine c� nu �tie ce reper a folosit organul fiscal când a calculat 
produc�ia medie de porumb (X kg/ha), floarea soarelui (X kg/ha) �i grâu (X kg/ha), f�r� s� 
existe un comunicat oficial din partea Direc�iei de Agricultur� pe Jude�ul Timi� referitor la 
aceste cereale, ca �i în cazul celorlalte. Datorit� acestui calcul, eronat, contestatorul sus�ine 
ca a fost prejudiciat, deoarece produc�ia real�, pe anul 2007, a acestor cereale a fost, de 
fapt: porumb - aprox. X kg -din care X kg arend� - (nicidecum X kg), grâu - aprox. X kg (nu 
X kg), respectiv floarea soarelui - X kg. 

Dl. X arat� c�, de�i nu poate verifica pre�ul mediu al porumbului, grâului �i floarea 
soarelui pe anul 2007, f�când un calcul simplu folosind pre�ul mediu folosit �i de c�tre 
organul fiscal, ar ob�ine urm�toarele venituri: 
    - vânz�ri floarea soarelui nejustificate cu documente A kg x A lei =A lei 
    - vânz�ri nejustificate cu documente porumb A kg x A lei - A lei 

Grâul nu s-a vândut în anul 2007 - produc�ia a fost folosit� ca �i s�mân�� (A kg) �i 
pentru plata arendei (A kg). De asemenea, produc�ia de porumb a fost calamitat� în 
propor�ie de 30% datorit� atacului de hârciogi pentru care a �i depus la prim�rie o adres� 
pentru remedierea acestei probleme. 

Astfel, contestatorul sus�ine c� referindu-se la aceste 3 categorii de cereale, venitul 
real pe anul 2007 este de A lei, nu de A lei, cum eronat a estimat organul fiscal. Din acest 
fapt rezult� o cifr� de afaceri pe anul 2007 de A lei ( nu A lei), iar TVA aferent� este în 
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cuantum de A lei. 
Contestatorul arat� c�, la calculul cifrei de afaceri pe anul 2008 organul fiscal a 

folosit ca �i pre� mediu de vânzare a maz�rii 1A lei/kg - pre� mediu comunicat pe site 
A.N.A.F. pe anul 2010, deflatat cu indicele de infla�ie. Aceast� modalitate de estimare este 
netemeinic� �i nelegal�, deoarece nu este posibil a se folosi pre�ul mediu comunicat de 
c�tre A.N.A.F. pe anul 2010 pentru a calcula baza impozabil� pe un produs cultivat în anul 
2008. Organul fiscal a folosit ca reper pre�ul mediu aferent unui an ales de acesta, având o 
valoare foarte ridicat�, aflat� mult peste media celorlal�i ani. De asemenea, pre�ul unui 
produs agricol difer� de la an la an, în func�ie de mai multe elemente, majoritatea naturale 
�i extrinseci. Nu este corect� stabilirea pre�ului prin raportarea la alt an �i reducerea 
acestuia doar cu indicele de infla�ie, f�r� a lua în considerare celelalte elemente, precum 
produc�ia, condi�iile meteo din anul respectiv �.a. 

De asemenea, arat� c� în anul 2008 a fost calamitat� aproximativ 70% din suprafa�a 
cultivat� datorit� atacului de hârciogi. Organul fiscal nu a �inut cont de acest fapt la calculul 
produc�iei, cu toate c� to�i fermierii din zon� au avut calamitat� produc�ia de porumb, grâu, 
floarea soarelui �.a. datorit� atacului de hârciogi. Organul fiscal a �inut cont doar de 
calamitatea la floarea soarelui din anul 2008 deoarece aceasta a fost constatat� �i de c�tre 
o comisie de la prim�ria comunei A prin procesul-verbal încheiat la 05.06.2008, fiind de 
notorietate faptul c� hârciogii atac� �i culturile de porumb, la fel ca �i culturile de floarea 
soarelui. Astfel, cu toate c� produc�ia real� a porumbului în anul 2008 a fost de aprox. A kg, 
organul fiscal a introdus în baza de impozitare a TVA venitul realizat în urma unei produc�ii 
de A kg, adic� de aproape �ase ori mai mare. 

Mai mult, �i produc�ia de grâu pe anul 2008 a fost calamitat� în propor�ie de 50% 
datorit� atacului de hârciogi. Astfel, s-a ob�inut o produc�ie de aprox. A kg, îns� organul 
fiscal a estimat o produc�ie de A kg, adic� de dou� ori mai mare. 

Pentru dovedirea calamit�rii produc�iei datorit� atacului de hârciogi, specie ocrotit� 
de lege, contestatorul a anexat la dosar adrese transmise c�tre Prim�ria A �i c�tre 
Ministerul Mediului �i Dezvolt�rii Durabile, r�spunsul Ministerului Mediului �i Dezvolt�rii 
Durabile nr.1A/M1M/28.04.2008, precum �i Procesul-verbal încheiat la data de 05.06.2008 
de o comisie din cadrul Prim�riei A. 

De asemenea, men�ioneaz� c� produc�ia a fost de asemenea calamitat� �i datorit� 
faptului c� erbicidul furnizat de S.C. A S.R.L. nu a func�ionat, motiv pentru care nu a achitat 
contravaloarea erbicidului c�tre S.C. A S.R.L., aspect pe care-l dovede�te cu fi�a analitic� 
emis� de S.C. A S.R.L. �i cu contractul de vânzare-cump�rare nr. X/04.06.2007 încheiat cu 
S.C. AS.R.L. 

 Contestatorul sus�ine c�, în anul 2009, din suprafa�a teoretic� de X ha de porumb, 
pe X de ha nu s-a ob�inut recolt� deoarece aceasta a fost îns�mân�at� cu s�mân�� din 
stocul propriu, depozitat� în pod. S-au produs aprox. X kg, recolta ob�inut� din aprox. Xha, 
suprafa�a care a produs efectiv porumb. Organul fiscal a estimat o produc�ie de X kg, 
produc�ie care este de aproape 10 ori mai mare decât produc�ia real�. 

Pentru anul 2009 nu a fost comunicat� de c�tre Direc�ia pentru Agricultur� 
Jude�ean� X produc�ia medie/ha pentru produsele agricole mei �i orzoaica. Cu toate 
acestea, organul fiscal a folosit la estimare, ca produc�ie medie, valoare de X kg/ha pentru 
mei �i X kg/ha pentru orzoaica.  

Contestatorul arat� c� în anul 2010, din suprafa�a de X ha de rapi��, nu s-a recoltat 
nimic deoarece s-a întors în brazd� cultura datorit� unui atac masiv de d�un�tori. De 
asemenea, în cursul anului 2010 s-au recoltat aprox. X kg de porumb, acestea au fost 
vândute c�tre trei societ��i comerciale, anume X SRL, X SRL �i X SRL, fiind întocmite 
borderouri de achizi�ie de c�tre aceste societ��i.  

Dl. X sus�ine c�, cantitatea de produse vândute c�tre respectivele societ��i este 
cantitatea real� de porumb produs� în anul 2010. Fa�� de aceste cereale s-au produs �i 
mei, plante de nutre�, orzoaic� �i floarea soarelui, produse care au fost folosite pentru 



                               
                          

 6 

consum propriu. Organul fiscal a introdus în baza de calcul �i aceste produse, fapt care 
este nelegal �i netemeinic. 

Contestatorul arat� c�, în anul 2011, Direc�ia pentru Agricultur� Jude�ean� X nu a 
comunicat produc�ia medie pentru nici un produs agricol. Organul de control fiscal, în 
schimb, s-a folosit de ni�te valori a c�ror provenien�� este necunoscut�. De exemplu grâu - 
X kg/ha, floarea soarelui -A kg/ha, triticale - A kg/ha, plante nutre� - A kg/ha ori rapi�� - A 
kg/ha. Totodat�, precizeaz� c� nu exist� niciun document din care s� rezulte pre�urile medii 
ale produselor agricole pe perioada controlat�, nu exist� un document din care s� rezulte 
nici produc�ia medie a produselor cultivate în anul 2011. 

Dl. Baican Neru Cosmin sus�ine c� a livrat în anul 2011 o cantitate de A kg porumb 
c�tre dou� societ��i, astfel: A kg c�tre X SRL �i X kg c�tre X SRL, conform borderourilor de 
achizi�ie. TVA a acestor livr�ri de bunuri în valoare total� de X lei (din anul 2011) este în 
cuantum de X lei. 

Contestatorul sus�ine c� aceast� tax� este nelegal� �i netemeinic�, conform O.U.G. 
49/2011 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i a altor 
prevederi financiar-fiscale. Astfel, O.U.G. 49/2011 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i a altor prevederi financiar-fiscale care a intrat în vigoare 
la data de 31.05.2011 a modificat art.160 alin. (2) lit. c) din Codul Fiscal �i a introdus 
taxarea invers� �i în cazul livr�rii de cereale �i plante tehnice, în spe�a de fa�� porumbul. 

Conform acestei ordonan�e de urgen�� aplicarea m�surilor de simplificare, a 
sistemului tax�rii inverse este obligatorie pentru livr�rile de porumb, dl. X sus�ine c� atât el, 
cât �i societ��ile care au cump�rat de la el nu au aplicat aceast� prevedere legal�, 
deoarece nu am fost înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 160 alin (1) din Codul 
Fiscal. 

Contestatorul arat� c�, datorit� faptului c� în urma inspec�iei fiscale a fost obligat la 
plata retroactiv� a TVA (din anul 2007), pentru identitate de ra�iune, se impune a se 
considera c� era pl�titor de TVA în anul 2011 (dup� data intr�rii în vigoare a O.U.G. 
49/2011). Astfel, aferent acestor livr�ri, nu trebuia s� colecteze TVA (în valoare de X lei), ci 
cump�r�torii (X SRL �i X SRL). Conform art.160 alin.(4) din O.U.G. 49/2011 „de aplicarea 
prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât �i beneficiarii. Prin norme 
se stabilesc responsabilit��ile p�r�ilor implicate în situa�ia în care nu s-a aplicat taxare 
invers�". Iar conform pct. 82(1) din Normele metodologice pentru aplicarea art.160 „în cazul 
neaplic�rii tax�rii inverse prev�zute de lege, organe de inspec�ie fiscal� vor dispune m�suri 
pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor �i a beneficiarilor la corectarea opera�iunilor �i 
aplicarea tax�rii inverse conform prevederilor prezentelor norme metodologice. In cadrul 
inspec�iei fiscale la beneficiarii opera�iunilor, organele de inspec�ie fiscal� vor avea în 
vedere c� beneficiarul avea obliga�ia s� colecteze TVA la momentul exigibilit��ii opera�iunii, 
concomitent cu exercitarea dreptului de deducere". 

Astfel, arat� c� organele de inspec�ie fiscal� au obliga�ia de a dispune m�suri pentru 
obligarea prestatorilor �i a beneficiarilor la corectarea opera�iunilor �i aplicarea taxei 
inverse. În acest sens, organul de inspec�ie fiscal� avea obliga�ia de a constata c�, 
societ��ile X S.R.L. �i X S.R.L aveau obliga�ia de colectarea TVA aferent� acestor livr�ri, 
societ��i c�rora li se va recunoa�te concomitent �i dreptul de deducere. 

Contestatorul sus�ine c�, în mod nelegal organul fiscal a colectat TVA în cuantum de 
X lei. 

Referitor la includerea în baza de calcul a bunurilor pl�tite cu titlu de arend� c�tre 
proprietarii terenurilor pe care îl folose�te, contestatorul arat� c� organele de inspec�ie 
fiscal�, în urma declara�iilor explicative date, au constatat c� a fost pl�tit cu titlu de arend� 
bunuri în valoare de X lei.  

Organele de inspec�ie fiscal� au inclus aceste pl��i în baza impozabil� la stabilirea 
cuantumului TVA datorat� pe perioada supus� inspec�iei, stabilind c� opera�iunile 
prev�zute la art.130 din Codul Fiscal, includ plata prin produse agricole a arendei. Acesta a 
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motivat c� pct. 8 (1) lit. b) din Normele metodologice date în aplicarea Titlului IV art. 130 
Cod Fiscal, prev�d plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, 
care constituie prestare de servicii ca fiind inclus� în respectiva categorie. 

Contestatorul arat� c�, acest articol reglementeaz� modul în care sunt tratate din 
punct de vedere fiscal schimburile de produse sau servicii. Legiuitorul stabile�te c� într-o 
astfel de situa�ie se consider� printr-o fic�io legis c� este vorba de dou� opera�iuni distincte 
ca �i cum fiecare persoan� ar livra bunuri sau ar presta serviciul în schimbul unei sume de 
bani �i, pe de alt� parte, ar primi bunuri sau servicii în schimbul aceleia�i sume de bani. 

În cazul arendei, arendatorul care prime�te în schimbul folosin�ei terenului produse 
agricole se afl� în situa�ia descris� de art.130, astfel încât plata în natur� arendei trebuie 
privit�, în lumina dispozi�iile art.130 din Codul fiscal, ca opera�iune dubl�, respectiv, pe de 
parte, asigurarea folosin�ei terenului cu plat� �i, pe de alt� parte, predarea unor produse cu 
plat�. 

Contestatorul sus�ine c�, organul fiscal în mod eronat a impus plata TVA, pe 
produsele agricole pl�tite cu titlu de arend�, deoarece a pl�tit aceste produse, nu le-am 
primit.  De asemenea, sus�ine c� nu putea s� colectez TVA pentru bunuri pe care le d� cu 
titlu de arenda, art.130 Cod Fiscal s-ar fi aplicat dac� ar fi primit produse agricole cu titlu de 
arend� �i nu invers. 

Dl. X arat� c�, în calitate de arenda�, nu putea întocmi facturi pentru bunuri pl�tite, la 
care s� colectez TVA, aceasta obliga�ie incumba cel mult arendatorului. Astfel, i se imput� 
suma de X lei cu titlu de TVA aferent� valorii în lei a pl��ii arendei în produse agricole de X 
lei, sum� ce este colectat� în mod nelegal �i netemeinic �i este nedatorat�. 

Din aceste motive, contestatorul sus�ine c� nu datoreaz� suma de x lei reprezentând 
TVA aferent� produselor pl�tite cu titlu de arend�. 

 
Cu privire la produsele folosite pentru consum propriu, contestatorul arat� c� 

organele de inspec�ie fiscal�, în urma declara�iilor explicative date, au constatat c� a folosit 
în vederea consumului propriu bunuri în valoare de X lei, fiind inclus� �i aceast� valoare în 
baza impozabil� la stabilirea cuantumului TVA datorat� pe perioada supus� inspec�iei 
fiscale. 

Contestatorul arat� c� organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� sunt asimilate 
livr�rilor de bunuri efectuate cu plata, conform prevederilor art.128 alin.(4) lit.a) din Codul 
fiscal „preluarea de c�tre persoana impozabil� a bunurilor mobile produse de aceasta 
pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele în leg�tur� cu activitatea economic� 
desf��urat�". În acest sens organul de control a determinat prin estimare valoarea 
produselor agricole preluate pentru consum propriu, care a considerat c� au constituit 
livrare de bunuri, la X lei, astfel rezultând o TVA în valoare de X lei.  

Contestatorul sus�ine c� TVA stabilit� în sarcina sa este nelegal�, deoarece nu avea 
obliga�ia de a pl�ti TVA pe produsele agricole folosite pentru consum propriu, deoarece 
potrivit art.128 alin.(4) lit.a) din Codul fiscal, sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu 
plata, „preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate sau 
produse de c�tre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au leg�tur� cu activitatea 
economic� desf��urat�, dac� taxa aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente 
a fost dedus� total sau par�ial".  

Astfel, contestatorul arat� c�, taxa trebuie s� fi fost dedus� par�ial sau total la 
achizi�ie �i prin urmare, dac� persoana folose�te pentru consumul propriu anumite bunuri 
pentru care nu a dedus taxa la achizi�ie, opera�iunea nu este livrare de bunuri �i nu se 
aplic� prevederile invocate. 

Or în situa�ia de fa��, dl. X sus�ine c� nu a dedus taxa la achizi�ie deoarece nu am 
fost înregistrat fiscal în perioada aferent�, fapt pentru care nu datoreaz� suma de X lei 
reprezentând TVA aferent� produselor folosite pentru consum propriu. 
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TVA deductibil�. 
Contestatorul arat� c�, în perioada 2008-2010 a f�cut o serie de achizi�ii de semin�e, 

erbicide, precum �i alte asemenea produse efectuate în scopul producerii de venituri din 
agricultur�, pl�tind TVA furnizorilor acestor bunuri, anume XSRL �i XSRL.  

De asemenea, contestatorul arat� c� acest TVA este deductibil �i solicit� s� fie 
redus� din suma colectat� de c�tre organul fiscal. Astfel, din suma total� de X lei, suma de 
X lei reprezint� TVA.   

Contestatorul în baza art.145 alin. (2) din Codul Fiscal: „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 (...) ", solicit� deducerea sumei de X 
lei reprezentând tax� deductibil� aferent� achizi�iilor. 

Cu privire la obliga�iile fiscale accesorii, contestatorul sus�ine c� în mod netemeinic �i 
nelegal au fost stabilite obliga�ii principale suplimentare în sarcina sa, impunându-se astfel 
�i anularea actelor administrativ fiscale cu privire la stabilirea obliga�iilor fiscale accesorii. 

Contestatorul solicit� anularea în tot a Deciziei de impunere �i a Raportului de 
inspec�ie fiscal� men�ionate supra, atât în ceea ce prive�te obliga�iile fiscale principale, cât 
�i în ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii, care urmeaz� soarta principalului, conform 
principiului accesorium sequitur principale, consacrat de art.47 alin.(2) din Codul de 
procedur� fiscal�, potrivit c�ruia „desfiin�area total� sau par�ial�, potrivit legii, a actelor 
administrative prin care s-au stabilit crean�e fiscale principale atrage desfiin�area total� sau 
par�ial� a actelor administrative prin care s-au stabilit crean�e fiscale accesorii aferente 
crean�elor fiscale principale anulate " .  

Prin urmare contestatorul solicit�, în temeiul art. 216 alin.(1) din Codul de procedur� 
fiscal�, admiterea contesta�ie. 

 
Contestatorul a anexat în copie la contesta�ia formulat�: 

    - Decizia de impunere nr. X din 30.04.2013 emis� de ANAF - Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a Jude�ului X; 
    - Raportul de inspec�ie fiscal� cu num�rul X/22.05.2013, emis de ANAF- Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului X - Activitatea de inspec�ie fiscal�  Serviciu de 
Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 1; 
    - Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de T.V.A. nr. X/10.05.2013 emis� de 
ANAF- Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului X - AMAVS; 
   - facturile de achizi�ie pentru care solicit� recunoa�terea dreptului de deducere a TVA; 
   - adrese transmise c�tre Prim�ria �andra �i c�tre Ministerul Mediului �i Dezvolt�rii 
Durabile, precum �i r�spunsul Ministerului Mediului �i Dezvolt�rii Durabile nr. 
X/X/28.04.2008, precum �i Procesul-verbal încheiat la data de 05.06.2008 de o comisie din 
cadrul Prim�riei X; 
   - fi�a analitic� emis� de SC A SRL; 
   - contractul de vânzare-cump�rare nr.X/04.06.2007 încheiat cu SC XSRL; 
   - împuternicire avoca�ial� în original. 

 
 II. Prin Decizia de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale 
stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane fizice, care realizeaz� venituri impozabile din 
activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr.X/30.04.2013 emis� în baza 
constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� înregistrat la Activitatea de inspec�ie fiscal� 
sub nr.X/22.05.2013 prin care a fost stabilit� suma total� de X lei reprezentând: taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de X lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 
 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada 01.01.2007-30.09.2012 
activitatea economic� a fost desf��urat� de contribuabil ca �i agricultor (fermier), fiind 
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înregistrat la A.P.I.A. X cu codul de exploata�ie nr.X atribuit la data de 15.12.2005. 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana fizica X dobânde�te calitatea 

de persoana impozabil� din punct de vederea al TVA, conform art. 127 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003, realizând activitate economic� de natura celor prev�zute la art.127 alin.(2) din 
Legea nr.571/2003, la data de 15.12.2005 când se înregistreaz� la A.P.I.A. X ca fermier �i 
dobânde�te codul de exploata�ie X Conform prevederilor art.153 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003, persoana fizica, în calitatea sa de persoan� impozabil�, avea obliga�ia s� 
declare începerea activit��ii sale economice. 

Persoana fizica X nu a îndeplinit aceasta obliga�ie la începerea activit��ii �i nici 
ulterior, desf��urând activitate economic� f�r� a fi înregistrat fiscal. 

Perioada verificat� este 01.01.2007 - 31.10.2012. 
 
TVA deductibil�. 
Organele de inspec�ie fiscal�, în urma verific�rii au constatat c� persoana impozabil� 

x nu a condus jurnal de cump�r�ri, nu a depus deconturi de TVA prin care s�-�i exercite 
dreptul de deducere a TVA aferent� achizi�iilor. 

Pe baza metodelor indirecte de determinare a bazei impozabile prev�zute de 
Ordinului A.N.A.F. 3369/2011 art.2 lit.d), organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
persoana fizica X a dep��it a plafonul de scutire TVA în trimestrul III 2007, realizând o cifra 
de afaceri de X lei, având obliga�ia s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA pana la data 
de 10.10.2007 �i s� aplice regimul normal de taxare începând cu data de 01.11.2007. În 
conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 precum �i a prevederilor 
punctului 62 (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr.571/2003 
aprobate prin H.G. nr.44/2004 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, persoana 
impozabil� X are dreptul s� ajusteze în primul decont de TVA depus dup� inspec�ia fiscal� 
sau într-un decont ulterior, în condi�iile art.145-149. 

 
Analiza TVA colectat�: 
Organele de inspec�ie fiscal�, în baza  metodelor indirecte de determinare a bazei 

impozabile prev�zute de OPANAF nr. 3389/2011 art.(2) lit.d), au stabilit c� data de dep��ire 
a plafonului de scutire TVA trimestrul III 2007, realizând o cifra de afaceri de X lei, persoana 
impozabil� având obliga�ia s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA pân� la data de 
10.10.2007 �i s� aplice regimul normal de taxare începând cu data de 01.11.2007. 

Din verific�rile efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana fizica 
X pentru activitatea agricol� desf��urat� în calitatea sa de persoan� fizic� neînregistrata la 
Oficiul Registrului Comer�ului, în perioada 01.01.2007-31.10.2012, dobânde�te calitatea de 
persoana impozabil� din punct de vedere al TVA, conform prevederilor art.127 alin.(1) din 
Legea nr.571/2003 coroborat cu prevederile art.1251 punctul 18 din Legea nr.571/2003, 
Iivr�rile de cereale efectuate în aceasta perioada îndeplinind cumulativ condi�iile prev�zute 
la art.126 alin.(1) lit.a)-d) din Codul Fiscal. 

În calitatea sa de persoan� impozabil� pentru perioada 01.01.2007-31.10.2012, 
persoana fizic� X avea obliga�ia s� întocmesc� facturi pentru livr�rile de cereale efectuate 
a�a cum prevede art.155 alin.(1) din Legea nr.571/2003 �i s� conduc� evidente corecte �i 
complete ale tuturor opera�iunilor efectuate în desf��urarea activit��ii economice a�a cum 
prevede art.156 alin.(1) din Legea nr.571/2003 cu modific�rile ulterioare. 

Persoana impozabil� X, în perioada 01.01.2007-31.10.2012 nu a întocmit facturi 
pentru livr�rile de cereale efectuate �i nici nu a condus evidente fiscale, înc�lcând 
prevederile art.155 alin.(1) �i art.156 alin.(1) din Legea nr. 571/2003. 

Pentru determinarea bazei impozabile la TVA cât �i a momentului dep��irii plafonului 
de scutire TVA prev�zut pentru întreprinderi mici, conform prevederilor art.152 din Legea 
nr.571/2003, echipa de inspec�ie fiscala a constatat, în baza prevederilor art.6, art.14 alin. 
(2), art.67 alin.(1), (2) lit.b) �i alin.(3) din O.G. nr.92/2003, c� se impune utilizarea metodei 
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indirecte de estimare a veniturilor, conform Ordinului A.N.A.F. 3389/2011 art.(1) �i art.2 
lit.d), pentru culturile înfiin�ate �i livrate de X în perioada 2007-2012, întrucât acesta nu a 
condus eviden�� fiscal� �i contabil�, iar cantitatea de grâu, porumb vândut� pe baz� de 
borderou de achizi�ie (întocmite de unii cump�r�tori) este inferioar� nivelului produc�iei 
medii pe raza comunei �andra, comunicate de Direc�ia pentru Agricultura Jude�ean� X, prin 
adresa înregistrat� la D.G.F.P.X - Activitatea de Inspec�ie Fiscala cu nr. X/01.10.2012 . 

În acest sens, organele de inspec�ie fiscal� ai întocmit Nota de Fundamentare nr. 
X/25.04.2013. 

 Metoda aleas� de echipa de inspec�ie fiscal� este metoda produsului/serviciului �i a 
volumului, respectiv compararea produc�iei realizate cu produc�ia medie comunicat� de 
institu�ii abilitate, conform O.M.F. nr.3389/03.11.2011. 

Elemente identificate pentru estimare sunt: 
- produc�ie medie comunicat� de Direc�ia pentru Agricultura Jude�ean� X pentru raza 

comunei X, influen�ate de condi�iile pedo-climatice din fiecare an. 
 - pre�uri de vânzare medii, comunicate de Consiliul Jude�ean X, conform Hot�rârii 
privind stabilirea pre�urilor medii ale unor produse agricole pentru anii 2007, 2008, 2009 �i 
2010, utilizate pentru determinarea bazei impozabile a TVA aferent� livr�rilor de cereale 
pentru care nu au fost întocmite facturi conform prevederilor art.155 alin.(1) din Legea nr. 
571/2003. 
 - pre� de vânzare practicat de contribuabil pentru tranzac�iile efectuate în anul 2010 
�i 2011 c�tre al�i agen�i economici, conform art.137 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, aferent� livr�rilor pentru care au fost întocmite borderouri de achizi�ie de c�tre 
cump�r�tori. 

- pre� de vânzare practicat pentru pe regiunea vest - sursa Institutul Na�ional de 
Statistica - site-ul https://statistici.insse.ro/shop/. 

- pre� de vânzare practicat pe pia�a cerealelor pentru produc�ia de mei din anul 2008 
�i 2009 

Pe baza metodei de estimare aleas� de echipa de control au constatat c� persoana 
impozabil� X a dep��it plafonul de scutire TVA în trimestrul III 2007, realizând o cifra de 
afaceri de X lei, având obliga�ia s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform 
prevederilor art.153 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 571/2003, coroborat cu art.152 alin.(6) din 
Legea nr. 571/2003 pân� la data de 10.10.2007 �i s� aplice regimul normal de taxare 
începând cu data de 01.11.2007, astfel: 
       - vânz�ri nejustificate cu documente triticale A kg x A lei = A lei 
       - arenda triticale A kg x A lei = A lei 
       - vânz�ri nejustificate cu documente grau A kg x A lei = A lei 
       - arenda grau A kg x A lei = A lei 
       - vânz�ri nejustificate cu documente rapita A kg x A lei = A lei 
       - vânz�ri nejustificate cu documente floarea soarelui A kg x A lei = A lei 
       - consum propriu maz�re A kgx A lei = A lei 
       - arenda orz A kg x A lei = A lei 
       - vânz�ri nejustificate cu documente orz A kg x A lei = A lei 
       - consum propriu ovaz A kg x A lei = A lei  
       Total cifr� de afaceri trim. III 2007-A lei. 
 
        - arenda porumb A kg x A lei = A lei 
        - vânz�ri nejustificate cu documente porumb A kg x A lei = A lei 
        - vânz�ri nejustificate cu documente plante nutre� A kg x Alei = A lei  
       Total trim. IV 2007 -     A lei. 
        TOTAL AN 2007 - A 

Produc�ia agricola realizat� �i livrat� a fost stabilit� de organul de control prin 
estimare, utilizandu-se ca baza produc�iile medii realizate în anul 2007 pe raza comunei A 
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comunicate de Direc�ia pentru Agricultura A (anexa nr. 4). 
Valoarea livr�rilor pentru care nu au fost întocmite documente au fost stabilite pe 

baza produc�iei estimate si a pre�ului de vânzare mediu comunicat de Consiliul jude�ean A. 
 
Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la estimare bazei de impunere pentru TVA 

�i a TVA datorat�/colectat� pentru livr�ri efectuate dup� data de 01.11.2007, dup� cum 
urmeaz�: 

Grâu 2008 
    - produc�ie medie la ha grâu = X kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = X ha 
    - produc�ie estimata an 2008 = X kg 
    - din care s�mân�� X kg (care nu constituie livrare de bunuri fiind utilizat� pentru 
înfiin�area noilor culturi de grâu) 
    - arend� data în produse = X kg grâu 
    - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= X kg 
    Baza de impozitare estimat� an 2008:  
        - X kg x X lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat de Consiliu Jude�ean X) =20.520 
lei 

- X kg x X lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat de Consiliu Jude�ean X)= X lei 
   Total baza de impunere estimata -X lei 
   TVA stabilita suplimentar = X lei x 19% = X lei 

 
Porumb 2008 

   - produc�ie medie la ha porumb = X kg/ha 
   - nr. hectare cultivate = X ha 
   - produc�ie estimata an 2008 = X kg: 
   - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= X kg 
    Baza de impozitare estimata an 2008: X kg x X lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat 
de Consiliu Jude�ean X) =169.723 lei 
   Total baza de impunere estimata -X lei 
   TVA stabilita suplimentar = X lei x 19% = X lei 

 
Floarea soarelui 2008 

    - produc�ie medie la ha floarea soarelui = X kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = X ha 
   - produc�ie estimat� an 2008 = X kg (X kg x 30%). Conform procesului verbal încheiat în 
data de 05.06.2008, comisia format� din X - viceprimar al comunei X, X -agent principal 
postul de politie X, ing. X - consilier DADR X �i A 

- agent agricol la Prim�ria X a constatat ca aproximativ 70% este distrus� (mâncat�) 
de c�tre hârciogi. 

- produc�ie nejustificat� cu documente= X kg 
     Baza de impozitare estimat� an 2008: X kg x X lei/kg (pret mediu de vânzare comunicat 
de Consiliu Jude�ean X) = X lei 
    Total baza de impunere estimat� - X lei 
    TVA stabilit� suplimentar = X lei x 19% = X lei 

 
Maz�re 2008 

    - produc�ie medie la ha maz�re = X kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = X ha 
    - produc�ie estimata an 2008 = X kg 
    - produc�ie maz�re pentru consum propriu = X kg 
      Baza de impozitare estimata an 2008: X kg x A lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat 
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publicat pe site ANAF www.anaf.ro 2010, deflatat cu indicele de infla�ie) = A lei 
     Total baza de impunere estimata - A lei 
     TVA stabilita suplimentar = A lei x 19% = A lei 

 
Orz 2008 

    - produc�ie medie la ha orz = A kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = A ha 
    - produc�ie estimata an 2008 = A kg din care: 

- din care s�mân�� A kg (care nu constituie livrare de bunuri fiind utilizat� pentru 
înfiin�area noilor culturi de grâu) 
           - produc�ie orz pentru consum propriu = A kg 
       Baza de impozitare estimata an 2008: A kg x A lei/kg (pre� mediu de vânzare 
comunicat de Consiliu Jude�ean A) = A lei 
       Total baza de impunere estimat� - A lei 
       TVA stabilit� suplimentar: A lei x 19% = A lei 

 
Ovaz 2008 

      - produc�ie medie la ha ov�z = A kg/ha 
      - nr. hectare cultivate = A ha 
      - produc�ie estimata an 2008 = A kg 
      - produc�ie ov�z pentru consum propriu = A kg 
      Baza de impozitare estimata an 2008: A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare publicat 
de Institutul Na�ional de Statistica) = A lei 
      Total baza de impunere estimat�  -      A lei 
      TVA stabilit� suplimentar: A lei x 19% = A lei 

 
Plante nutre� 2008 

    - produc�ie medie la ha = A kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = A ha 
    - produc�ie estimata lucern� mas� verde an 2008 = A kg 
    - produc�ie estimata lucerna fan an 2008 = A kg/ha (A kg x 25% - sursa 
http://www.agricultor.ro) 
    - produc�ie pentru consum propriu = A kg 
    Baza de impozitare estimata an 2008: A kg x A lei/kg (pre� practicat pe pia�a 
cerealelor)=A lei 
     Total baza de impunere estimata  -  A lei 
     TVA stabilita suplimentar: A lei x 19% = A lei 

 
Grâu 2009 

  - produc�ie medie la ha grâu = A kg/ha 
  - nr. hectare cultivate = A ha 
  - produc�ie estimata an 2009 = A kg din care: 

- din care s�mân�� A kg (care nu constituie livrare de bunuri fiind utilizat� pentru 
înfiin�area noilor culturi de grâu) 
          - arenda data in produse = A kg grâu 
          - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= A kg 
    Baza de impozitare estimata an 2009: 
    - A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare comunicat de Consiliu Judetean A) = A lei 
    - A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare comunicat de Consiliu A =A lei 
     Total baza de impunere estimat� - A lei 
     TVA stabilit� suplimentar = A leix 19% = A lei 
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Triticale 2009 
    - produc�ie medie la ha grâu = A kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = A ha 
   - produc�ie estimata an 2009 = A kg : 
    - produc�ie nejustificat� cu documente= A kg 
      Baza de impozitare estimat� an 2009: A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare comunicat 
de Consiliu Judetean A) = A lei 
       Total baza de impunere estimat� -A lei 
       TVA stabilit� suplimentar:A lei x 19% = A lei 

 
Porumb 2009 

   - produc�ie medie la ha porumb = A kg/ha 
   - nr. hectare cultivate = A ha 
   - produc�ie estimata an 2009 = A kg 
   - produc�ie nejustificat� cu documente= A kg 
     Baza de impozitare estimat� an 2009: A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare comunicat 
de Consiliu Jude�ean A) =A lei 
     Total baza de impunere estimat� - A lei 
     TVA stabilit� suplimentar: A lei x 19% = A lei 

 
Floarea soarelui 2009 

    - produc�ie medie la ha floarea soarelui = A kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = Aha 
    - produc�ie estimata an 2009 = A kg 
    - produc�ie floarea soarelui pentru consum propriu = A kg 
       Baza de impozitare estimata an 2009: A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare 
   comunicat de Consiliu Jude�ean A) = A lei 
       Total baza de impunere estimat�  -  A lei 
       TVA stabilit� suplimentar: Alei x 19% = A lei 

 
Plante nutre� 2009    
  - produc�ie medie la ha = A kg/ha 
  - nr. hectare cultivate = A ha 
 - produc�ie estimata lucerna masa verde an 2009 = A kg 
 - produc�ie estimat� lucerna fân an 2009 =A kg (A kg x 25% - sursa 
http://www.agricultor.ro) 
 - produc�ie pentru consum propriu = A kg 
     Baza de impozitare estimat� an 2009:A kg x A lei/kg (pret practicat pe pia�a cerealelor) = 
Alei 
    Total baza de impunere estimat�  - A lei 
    TVA stabilit� suplimentar: A lei x 19% = A lei 

 
 Mei 2009 

     - produc�ie medie la ha mei = A kg/ha 
     - nr. hectare cultivate = A ha 
     - produc�ie estimata an 2009 = A kg 
     - produc�ie mei pentru consum propriu = A kg 
       Baza de impozitare estimata an 2009:A kg X A lei/kg (pret mediu de vânzare practicat 
pe pia�a cerealelor) = X lei 
      Total baza de impunere estimata - A lei 
      TVA stabilita suplimentar: A lei x 19% = A lei 
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Orz 2009 
      - produc�ie medie la ha orz = A kg/ha 
      - nr. hectare cultivate = A ha 
     - produc�ie estimat� an 2009 = A kg 
     - produc�ie orz pentru consum propriu = A kg 
       Baza de impozitare estimata an 2009: A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare 
comunicat de Consiliu Jude�ean A) =A lei 
   Total baza de impunere estimata -A lei 
   TVA stabilita suplimentar:A lei x 19% = A lei 

 
Orzoaic� 2009 

   -  produc�ie medie la ha orzoaica = A kg/ha 
   - nr. hectare cultivate = A ha 
   - produc�ie estimata an 2009 = A kg 

- din care s�mân�� A kg (care nu constituie livrare de bunuri fiind utilizat� pentru 
înfiin�area noilor culturi de grâu) 
          - arenda data in produse = A kg grâu 
          - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= A kg 
     Baza de impozitare estimata an 2009: 
             -A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare comunicat de Consiliu Jude�ean A) =13.260 
lei 

- A kg x A lei/kg (pret mediu de vânzare comunicat de Consiliu Jude�ean A) =A lei 
     Total baza de impunere estimat� - A lei 
     TVA stabilita suplimentar: A lei x19% = A lei 

 
Grâu 2010 

   -  produc�ie medie la ha grâu = A kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = A ha 
    - produc�ie estimata an 2010 = A kg din care 

- din care s�mân�� A kg (care nu constituie livrare de bunuri fiind utilizat� pentru 
înfiin�area noilor culturi de grâu) 
          - arenda data in produse = A kg grâu 
          - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= A kg 
    Baza de impozitare estimat� an 2010: 

- A kg x A lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat de Consiliu Jude�ean A) = A lei 
- A kg A lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat de Consiliu Jude�ean A) = 42.948 

lei 
     Total baza de impunere estimat� - A lei 
     TVA stabilita suplimentar: A lei x 24% = A lei 

 
Porumb 2010 

   - produc�ie medie la ha porumb = A kg/ha 
   - nr. hectare cultivate = A ha 
   - produc�ie estimat� an 2010 = A kg din care: 
          - cantitatea de A kg porumb vânduta cu borderou de achizi�ie c�tre SC X SRL 
            - cantitatea de 81.540 kg porumb vândut� cu borderou de achizi�ie c�tre SC X SRL 

 - cantitatea de X kg porumb vândut� cu borderou de achizi�ie c�tre SC X SRL 
- diferen�a produc�ie nejustificat� cu documente= X kg 

     Baza de impozitare estimat� an 2010: X kg x X lei/kg (pret de vânzare practicat de 
contribuabil) = X lei 
     Total baza de impunere estimat� - X lei 
     TVA stabilita suplimentar: X lei x 24% = X lei 
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Din documentele transmise de DGFP X, respectiv din borderourile de achizi�ie, 

organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana fizic� X a livrat c�tre SC XSRL 
cantitatea de X kg porumb boabe. De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
c� nu toate borderourile de achizi�ie au înscrise opera�iuni al c�rui con�inut economic poate 
fi verificat. Din cele 8 borderouri de achizi�ie doar borderoul de achizi�ie nr.X/28.10.2010, cu 
o cantitate de porumb de X kg, are consemnate opera�iuni a c�rei realitate a putut fi 
verificat�, acesta fiind întocmit conform prevederilor legale având men�ionat �i mijlocul de 
transport cu care s-au transportat produsele agricole (porumb boabe). Mijlocul de transport 
cu care s-a transportat porumbul are num�rul de înmatriculare X, este utilizat (leasing) de 
SC X SRL X, fiind autoutilitara IVECO, subcategoria BC X. 

Celelalte borderouri de achizi�ie nu au mijlocul de transport men�ionat, nu au înscris 
CNP-ul contribuabilului, iar seria c�r�ii de identitate trecute pe aceste borderouri de 
achizi�ie, respectiv seria TM nr.0065582, nu apar�ine persoanei fizice X identificat cu CNP 
X�i seria AA nr. X. În nota explicativ� dat� de contribuabil la data de 14.11.2012, acesta 
precizeaz� c� nu a livrat nici odat� c�tre societatea SC A SRL vreo cantitate de produse 
agricole, iar din modul de întocmire al borderourilor de achizi�ie rezult� c� acestea sunt 
false. 

Conform art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal: „La stabilirea 
sumei unui impozit sau a unei taxe în în�elesul prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu 
ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei 
tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei." 

În baza art.11 alin.(1) din Codul Fiscal, la estimarea bazei de impunere, organele de 
inspec�ie fiscal� nu a luat în considerare borderourile de achizi�ie nr. A/11.09.2010, 
nr.A/15.09.2010, nr.A/17.09.2010, nr.1179386/17.09.2010, nr.1179387/17.09.2010, 
nr.1179398/20.09.2010 �i nr. A/20.09.2010, a c�ror con�inut economic nu poate fi verificat.  

Floarea soarelui 2010 
       - produc�ie medie la ha floarea soarelui = A kg/ha 
       - nr. hectare cultivate = X ha 
       - produc�ie estimata an 2010 = X kg 
       - produc�ie floarea soarelui pentru consum propriu = X kg 
         Baza de impozitare estimat� an 2010: X kg X lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat 
de Consiliu Jude�ean X) = X lei 
        Total baza de impunere estimat� -X lei 
        TVA stabilita suplimentar = X lei x 24% = X lei  

 Mei 2010 
       - produc�ie medie la ha mei = X kg/ha 
       - nr. hectare cultivate = X ha 
       - produc�ie estimata an 2009 = X kg 
       - produc�ie mei pentru consum propriu = X kg 
      Baza de impozitare estimata an 2010: X kg X lei/kg (pre� mediu de vânzare practicat pe 
pia�a cerealelor) = X lei 
     Total baza de impunere estimata - X lei 
     TVA stabilita suplimentar = X lei x 24% = X lei 

Orzoaica 2010  
       - produc�ie medie la ha orzoaica =X kg/ha  
       - nr. hectare cultivate = X ha      
       - produc�ie estimata an 2010 = X kg 
       - produc�ie orzoaica pentru consum propriu = X kg  
       Baza de impozitare estimat� an 2010: A kg x A lei/kg (pre� mediu de vânzare 
comunicat de Consiliu Jude�ean A) =A lei  
      Total baza de impunere estimat� - A lei  
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      TVA stabilita suplimentar = A lei x 24% = A lei 
Plante nutre� 2010 

    - produc�ie medie la ha = A kg/ha 
    - nr. hectare cultivate = A ha 
    - produc�ie estimata lucerna masa verde an 2010 = A kg 
    - produc�ie estimata lucerna fan an 2010 =A kg (A kg x 25% - sursa 
http://www.agricultor.ro) 
     - produc�ie pentru consum propriu = A kg 
      Baza de impozitare estimata an 2010: A kg x A lei/kg (pre� practicat pe pia�a cerealelor) 
= A lei 
     Total baza de impunere estimat� - A lei 
     TVA stabilita suplimentar = A lei x 24% = A lei 

Rapita 2010 
     - produc�ie medie la ha rapi�� = A kg/ha 
     - nr. hectare cultivate = A ha 
     - produc�ie estimata an 2010 = A kg 
     - produc�ie nejustificata cu documente= A kg 
       Baza de impozitare estimata an 2010: A kg x 1A lei/kg (pre� mediu de vânzare publicat 
de Institutul Na�ional de Statistica) = A lei 
       Total baza de impunere estimata - A lei 
       TVA stabilita suplimentar = A lei x 24% = A lei 
 

Grâu 2011 
      - produc�ie medie la ha grâu = A kg/ha 
      - nr. hectare cultivate = Aha 
      - produc�ie estimata an 2011 = A kg 
      - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= A kg 
       Baza de impozitare estimata an 2011: A kg x A lei/kg (pre� mediu de vânzare 
comunicat de Consiliu Jude�ean A) = A lei 
       Total baza de impunere estimata -       A lei 
       TVA stabilita suplimentar: A lei x 24% = A lei 
 

Floarea soarelui 2011  
      -  produc�ie medie la ha floarea soarelui = A kg/ha 
      -  nr. hectare cultivate = A ha 
      -  produc�ie estimata an 2011 = A kg 
      - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= A kg 
      Baza de impozitare estimata an 2011: A kg x A lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat 
de Consiliu Jude�ean A) = A lei 
     Total baza de impunere estimata - A lei 
     TVA stabilita suplimentar: A lei x 24% = A lei 

 
Triticale 2011  

      - produc�ie medie la ha triticale = A kg/ha 
      - nr. hectare cultivate = A ha 
      - produc�ie estimata an 2011 = A kg 
      - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= A kg 
      Baza de impozitare estimata an 2011: A kg x A lei/kg (pre� mediu de vânzare comunicat 
de Consiliu Jude�ean A) A lei 
      Total baza de impunere estimata - Alei 
      TVA stabilita suplimentar: A lei x 24% = Alei 
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Plante nutre� 2011 
      - produc�ie medie la ha = A kg/ha 
      - nr. hectare cultivate = A ha 
      - produc�ie estimata lucerna masa verde an 2011 = A kg 
      - produc�ie estimat� lucern� fân an 2011 = A kg (A kg x 25% - sursa 
http://www.agricultor.ro) 
     - diferen�a produc�ie nejustificata cu documente= A kg 
       Baza de impozitare estimat� an 2011: A kg x A lei/kg (pre� practicat pe pia�a cerealelor) 
= A lei 
       Total baza de impunere estimata - A lei 
       TVA stabilita suplimentar: A lei x 24% = A lei 

 
Rapita 2011 

      - produc�ie medie la ha rapi�� = A kg/ha 
      - nr. hectare cultivate = A ha 
      - produc�ie estimat� an 2011 = Akg 
      - diferen�a produc�ie nejustificat� cu documente= A kg 
     Baza de impozitare estimat� an 2011: A kg x A lei/kg (pre� mediu de vânzare publicat de 
Institutul Na�ional de Statistica) = A lei 
    Total baz� de impunere estimat� - A lei 
    TVA stabilita suplimentar: A lei x 24% = A lei 

 
Total baza de impunere estimat�: 

 - baza de impozitare estimata pentru grâu an 2008 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru porumb an 2008 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru floarea soarelui an 2008 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru maz�re an 2008 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru orz an 2008 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru ov�z an 2008 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru plante nutre� an 2008 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru grâu an 2009 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru triticale an 2009= A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru porumb an 2009 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru floarea soarelui an 2009 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru plante nutre� an 2009 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru mei an 2009 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru orz an 2009 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru orzoaica an 2009 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru grâu an 2010= A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru porumb an 2010 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru floarea soarelui an 2010 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru mei an 2010 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru orzoaica an 2010 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru plante nutre� an 2010 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru rapi�� an 2010 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru grâu an 2011 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru floarea soarelui an 2011 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru triticale an 2011 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru plante nutre� an 2011 = A lei 
 - baza de impozitare estimata pentru rapi�� an 2011 = A lei 

TOTAL -        A lei 
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Organele de inspec�ie fiscal� au consemnat faptul c�, constituie opera�iuni 
impozabile, pentru care se aplica cota standard de TVA conform art.126 alin.(9) din Legea 
nr. 571/2003, efectuate dup� data de 01.11.2007 în sensul art.126 alin.(1) lita)-lit.d) din 
Legea nr.571/2003 livr�rile determinate prin estimare în sum� de x lei.  

Prin neîntocmire de documente, respectiv facturi pentru livr�ri în suma de x lei, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul a încalcat prevederile art.155 
alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au calculat TVA stabilit� suplimentar în sum� total� de 

X lei, aferent� bazei de impunere estimat�, dup� cum urmeaz�: 
 - TVA stabilit suplimentar grâu an 2008 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar porumb an 2008 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar floarea soarelui an 2008 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar maz�re an 2008 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar orz an 2008 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar ov�z an 2008 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar plante nutre� an 2008 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar grâu an 2009 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar triticale an 2009 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar porumb an 2009 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar floarea soarelui an 2009 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar plante nutre� an 2009 = Xlei 
 - TVA stabilit suplimentar mei an 2009= X lei 
 - TVA stabilit suplimentar orz an 2009 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar orzoaica an 2009 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar grâu an 2010 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar porumb an 2010 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar floarea soarelui an 2010 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar mei an 2010 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar orzoaica an 2010 = X lei 
 - TVA stabilit suplimentar plante nutre� an 2010= X lei 
 - TVA stabilit suplimentar rapi�� an 2010 = x lei 
 - TVA stabilit suplimentar grâu an 2011 = x lei 
 - TVA stabilit suplimentar floarea soarelui an 2011 = x lei 
 - TVA stabilit suplimentar triticale an 2011 = x lei 
 - TVA stabilit suplimentar plante nutre� an 2011 = x lei 
 - TVA stabilit suplimentar rapi�� an 2011 = x lei 

 
Prin necolectarea TVA în suma de x lei aferent� livr�rilor f�r� documente, plata 

arendei �i consumuri proprii, ce constituie livrare de bunuri, în sum� total� de x lei, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat c� contribuabilul a înc�lcat prevederile art.140 alin.(1) �i 
art. 137 alin.(1) lit.a), precum �i prevederile art.150 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Fa�� de TVA colectat� stabilit� prin estimare în sum� de x lei, organele de inspec�ie 

fiscal� au constatat c� persoana fizic� a livrat cereale pentru care au fost întocmite 
borderouri de achizi�ii de c�tre cump�r�tori, pentru care contribuabilul nu a colectat TVA.  

Din borderourile de achizi�ie prezentate de contribuabil pentru livr�rile de cereale 
c�tre SC x SRL, din borderourile de achizi�ie transmise de societ��ile cump�r�toare 
respectiv de c�tre SC x SRL cu adresa nr.x/a/18.12.2012, SC aSRL cu adresa 
nr.a/13.12.2012 �i de c�tre SC x SRL cu adresa nr.x/12.12.2012, precum �i din 
borderourilor de achizi�ie comunicate de D.G.F.P Dolj pentru vânz�ri de cereale c�tre SC x 
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SRL,  organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� dl. x a efectuat în perioada 01.01.2007-
31.10.2012, livr�ri de cereale dup� cum urmeaz�:  

   În anul 2010 c�tre: 
- SC x SRL - CIF R0 x a efectuat livr�ri de porumb în cantitate de x kg  în valoare 

total� de x lei, din care recunoscute de organul fiscal x lei.  
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� nu toate borderourile de achizi�ie au 

înscrise num�rul mijlocului de transport fapt pentru care nu se poate verifica realitatea 
opera�iunii de livrare c�tre SC x SRL. Din cele 8 borderouri de achizi�ie doar borderoul de 
achizi�ie nr.x/28.10.2010 a fost întocmit conform prevederilor legale având men�ionat �i 
mijlocul de transport cu care s-au transportat produsele agricole (porumb boabe). Mijlocul 
de transport cu care s-a transportat porumbul are num�rul de înmatriculare x, este utilizat 
(leasing) de SC x SRL x, fiind autoutilitara IVECO, subcategoria BC Autotractor. Celelalte 
borderouri de achizi�ie nu au mijlocul de transport men�ionat.  

În baza art.11 alin.(1) din Codul Fiscal, la estimarea bazei de impunere, organele de 
control nu a luat în considerare borderourile de achizi�ie nr.x/07.10.2010, nr. x/07.10.2010, 
nr.x/07.10.2010, nr.x/07.10.2010, nr. x07.10.2010, nr.x/05.10.2010, nr.x/05.10.2010 �i nr. 
x/05.10.2010, a c�ror con�inut economic nu poate fi verificat. 
         - SC x SRL - CUI x a efectuat livr�ri de porumb în cantitate de x kg,  valoarea total� de 
x lei: 
        - SC x SRL, CIF R0x a efectuat livr�ri de porumb în cantitate de x kg pe baza 
borderourilor de achizi�ie  în valoare de 58.948 lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� totalul vânz�rilor efectuate de dl. x în 
anul 2010 (recunoscute de organele de inspec�ie fiscal�) este în valoare total� de x lei. 

 
În anul 2011 dl. x a efectuat livr�ri c�tre:  
- SC x SRL, CIF R0x în valoare total� de x lei. 
- SC xSRL, CIF x,  în valoare total� de x lei. 
Total vânz�ri pe baz� de borderouri de achizi�ie întocmite de cump�r�tor în anul 

2011 este de x kg în valoare total� de x lei.  
 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, dup� data la care a dep��it plafonul 

de scutire �i dup� data de la care persoana impozabil� x avea obliga�ia aplic�rii regimului 
normal de taxare, au fost întocmite de c�tre cump�r�tori borderouri de achizi�ie în valoare 
de x lei pentru care acesta nu a colectat TVA �i nu a pl�tit bugetului de stat TVA aferent�, 
fiind înc�lcate prevederile art.155 alin.(1) art.140 alin.(1) �i art.137 alin.(1) lit.a) �i art.152 
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Pentru aceste livr�ri organul de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor punctului 62 
(2) din H.G. nr.44/2004 dat în aplicarea Titlului VI din Legea nr.571/2003, a colectat TVA în 
sum� de x lei, TVA pe care contribuabilul avea obliga�ia s� o colecteze dac� era înregistrat 
normal în scopuri de TVA. 

Persoana fizica x a încasat în perioada verificat�, 01.01.2007 - 31.10.2012, subven�ii 
legate de suprafa�� în sum� total� de x lei, care nu se cuprind în baza de impozitare TVA, 
fiind decuplate de produc�ie. 

Nu au fost identificate subven�ii legate direct de pre� care se cuprind în baza 
impozabil� conform prevederilor art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modific�rile ulterioare. 

Situa�ia produc�iei ob�inute de persoana fizica x, în perioada 01.01.2007-31.10.2012, 
cât �i modul de valorificare este prezentat� în anexa nr. 6 

Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat c�, în conformitate cu prevederile art.159 
alin.(3) din Legea nr.571/2003, persoanele impozabile care au fost supuse unui control 
fiscal �i au fost constatate erori în ceea ce prive�te stabilirea TVA colectat�, fiind obligate la 
plata acestor sume, în baza actului administrativ, pot emite facturi de corec�ie c�tre 
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beneficiar. Pe facturi se va face men�iunea c� sunt emise dup� control �i se vor înscrie în 
decontul de TVA conform prevederile în materie. Beneficiarii au dreptul de deducere a taxei 
înscrise în aceste facturi în limitele �i în condi�iile stabilite la art. 145-1472 din Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au colectat TVA suplimentar în sum� 

total� de x lei, în conformitate cu prevederile punctului 62 (2) din H.G. nr. 44/2004 dat în 
aplicarea Titlului VI din Legea nr.571/2003, în perioada în care persoana impozabil� avea 
obliga�ia s� aplice regimul normal de taxare astfel: 

-  TVA colectat� suplimentar în suma de x lei, ca urmare a estim�rii veniturilor 
conform art.67 din O.G. nr.92/2003 �i a Ordinului A.N.A.F. nr.3389/03.11.2011, în timpul 
controlului, a produc�iei pentru culturile de grâu, floarea soarelui, porumb, plante nutre�, 
maz�re, orz �i ov�z, în condi�iile în care organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� 
produc�iile �i livr�rile de cereale c�tre ter�i nu au fost înregistrate în eviden�a fiscal� �i 
contabil� �i nu au fost facturate toate livr�rile de produse agricole efectuate de contribuabil. 
Metoda aleas� de echipa de inspec�ie fiscal� este metoda produsului/serviciului �i a 
volumului, respectiv compararea produc�iei realizate cu produc�ia medie comunicat� de 
institu�ii abilitate. Livr�rile de cereale c�tre ter�i determinate prin estimare pentru care nu au 
fost întocmite nici un fel de documente, în valoare de x lei, pentru care s-a colectat TVA 
suplimentar în suma de x lei constituie opera�iuni ce intr� în sfera de aplicare a TVA fiind 
îndeplinite cumulativ condi�iile prev�zute Ia art.126 alin.1) lit.a)-d) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile ulterioare, chiar dac� contribuabilul nu a întocmit 
documente justificative pentru aceste livr�ri. Baza impozabil� în valoare de x lei a fost 
determinat� de organul de control conform prevederilor art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 
571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, utilizându-se conform prevederilor art.67 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, metoda de estimare indirect� prev�zut�  în  Ordinului ANAF 
nr.3389/03.11.2011   art. 2 lit.d)  respectiv metoda produsului/serviciului �i volumului; 

- TVA colectat suplimentar în sum� de 11.140 lei (anexa nr.6), aferent� produselor 
agricole folosite în scopuri personale (în calitate de consumator final), care nu au leg�tur� 
cu activitatea economic�, conform prevederilor art.128 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, aceste opera�iuni în valoare de x lei sunt asimilate livr�rilor de bunuri 
efectuate cu plat�. Baza impozabila în valoare de 52.066 lei a fost determinat� de organul 
de control conform prevederilor art.137 alin.(1) lit.c) din Legea nr.571/2003 modificat�, 
utilizându-se conform prevederilor art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, metoda de estimare indirecta 
prev�zut�  în  Ordinului  ANAF  3389/03.11.2011   art. 2  lit.d)  respectiv  metoda 
produsului/serviciului �i volumului; 

- TVA colectat suplimentar în sum� de x lei aferent� livr�rilor efectuate pe baz� de 
borderouri de achizi�ie întocmite de cump�r�tori, pentru care persoana impozabil� Baican x 
nu a întocmit facturi c�tre SC x SRL, SC x SRL, SC x SRL, SC x SRL �i SC x  SRL �i nu a 
colectat TVA în suma de x lei, (anexa nr. 6) înc�lcând prevederile art.150 alin.(1), lit.a) �i 
prevederile art.155 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Aceste opera�iuni în 
valoare total� de x lei intra în sfera de aplicare a TVA fiind îndeplinite cumulativ condi�iile 
prev�zute Ia art.126 alin.1) lit.a)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile ulterioare, chiar dac� contribuabilul nu a întocmit documente justificative 
conform art.155 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, borderourile de achizi�ie fiind întocmite de 
cump�r�torii persoane juridice. Baza impozabila în valoare de x lei a fost determinat� de 
organul de control conform prevederilor art.137 alin.1) lit.a) din Legea nr.571/2003, 
modificat�, utilizându-se conform prevederilor art.67 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, metoda de estimare 
indirect� prev�zut� în Ordinului ANAF 3389/03.11.2011 art. 2 lit.d) respectiv metoda 
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produsului/serviciului �i volumului; 
- TVA colectat suplimentar în suma de x lei, aferent� arendei pl�tit� în produse 

agricole, pentru p�mântul luat în arenda, conform contractelor încheiate cu arendatorii, în 
sum� de x lei, conform art.130 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal �i pct. 8 alin.(1) 
lit. a) din H.G. nr. 44/2004 pentru "plata prin produse agricole, care constituie livrare de 
bunuri, a serviciului de prelucrare/ab�inere a produselor agricole" se colecteaz� TVA 
conform prevederilor art.150 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� dl. x nu a colectat TVA aferent� 

arendei în suma de x lei (anexele 6), înc�lcând prevederile art.150 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Baza impozabila în valoare de x lei a fost determinat� de 
organul de control conform prevederilor art.137 alin.(1) lit.e) din Legea nr.571/2003 
modificat�, utilizându-se conform prevederilor art.67 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, metoda de estimare 
indirect� prev�zut� în Ordinului ANAF 3389/03.11.2011 art. 2 lit.d) respectiv metoda 
produsului/serviciului �i volumului; 

 
Recapitulate TVA colectat�: 
TVA colectata conform deconturi TVA              0 lei 
TVA colectata stabilita de organul de inspec�ie fiscal�            x lei 
Din care :     - pe baza de borderouri de achizi�ie                    x lei 
                     - TVA aferenta arendei pl�tite                               x lei 
                     -TVA aferenta consum propriu                              x lei 
                     -TVA aferenta liv�ri f�r� documente estimat�     x lei 
 
 
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: 

 
Referitor la suma de x lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� �i accesorii 

aferente în sum� de x lei, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara 
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este investit� s� se pronun�e dac� pentru 
livr�rile de cereale f�r� documente, pe baz� de borderouri de achizi�ie, arendei pl�tite 
�i consumului propriu, persoana fizic� x datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat�, în 
condi�iile în care a desf��urat astfel de opera�iuni �i a dep��it plafonul de scutire f�r� 
a se înregistra în scopuri de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

 
În fapt, din informa�iile primite de la Prim�ria Comunei x cu adresa înregistrat� la 

D.G.F.P x-Activitatea de Inspec�ie Fiscala cu nr.x/03.04.2013 �i informa�iilor de la A.P.I.A. x 
conform adresei înregistrat� la D.G.F.P. x cu nr. x/13.11.2012 �i la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscala cu nr.x/14.11.2012, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana fizic� x 
în perioada 01.01.2007-31.10.2012, a lucrat p�mânt proprietate personal� �i p�mânt luat 
în arend�.  

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� activitatea economic� a 
fost desf��urat� de contestator ca �i agricultor (fermier), fiind înregistrat la A.P.I.A.x cu 
codul de exploata�ie nr. RO x atribuit la data de 15.12.2005. 

În func�ie de produc�ia medie comunicat� de Direc�ia pentru Agricultur� x, pre�ul 
mediu comunicat de Consiliul Local x organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
contestatorul a realizat în anul 2007 o cifr� de afaceri de x lei, dep��ind plafonul de scutire 
în trimestrul III 2007, când a realizat o cifr� de afaceri de x lei.  
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Având în vedere c� persoana impozabil� nu a întocmit documente de livrare, 
respectiv facturi a�a cum prevede art.155 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, nici eviden�e corecte �i complete, a�a cum 
prevede art.156 din acela�i act normativ �i nici jurnale de vânz�ri, a�a cum prevede 
punctul 62 (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru aplicarea art.152 
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
a fost determinat� de organele de inspec�ie fiscal� prin estimare în baza Ordinului ANAF 
nr.3389/03.11.2011. 

În consecin�� pe baza metodelor indirecte de determinare a bazei impozabile 
prev�zut� de Ordinului ANAF nr.3389/03.11.2011 art.(2) lit.d), organele de inspec�ie fiscal� 
au constatat c� persoana fizic� dobânde�te calitatea de persoan� impozabil�, conform 
prevederilor art.127 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, beneficiaz� de regimul special de scutire TVA prev�zut la art.152 
din acela�i act normatv, pentru perioada 01.01.2007-31.10.2007, dep��ind plafonul în 
trimestrul III 2007, prin realizarea cifrei de afaceri de x lei, având obliga�ia s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art.153 alin.(1) lit.b) coroborat cu 
prevederilor art.152 alin.(6), pân� la data de 10.10.2007 �i s� aplice regimul normal de 
taxare începând cu data de 01.11.2007. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, constituie livrare de bunuri potrivit 
prevederilor art.130 schimbul de bunuri sau servicii. Conform prevederilor punctului 8 
alin.(1) lit.b) din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice date în aplicare Titlului VI 
art.130 din Codul fiscal, includ plata prin produse a arendei. Valoarea în lei a pl��ii arendei 
în produse agricole, în perioada verificat�, determinat� conform prevederilor art.137 alin.(1) 
lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
este de 66.070 lei. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscale au constatat c� sunt asimilate livr�rilor 
de bunuri efectuate cu plat�, conform prevederilor art.127 alin.(4) lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, preluarea de c�tre persoana impozabil� a bunurilor 
mobile produse de acesta pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele în leg�tur� cu 
activitatea economic� desf��urat�. În acest sens, organele de inspec�ie fiscal� au 
determinat valoarea produselor agricole preluate c�tre sine pentru consum propriu, 
ob�inute din actvitatea economic�, care constituie livrare de bunuri, la valoarea de 52.066 
lei, conform prevederilor art.137 alin.(1) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 Totodat�, constituie livr�ri de bunuri conform prevederilor art.128 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, transferul 
dreptului de a dispune de bunuri ca �i un bun proprietar. În acest sens, organele de 
inspec�ie fiscal� au determinat prin estimare, conform art.67 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, valoarea 
livr�rilor de cereale pentru care persoana impozabil� nu a prezentat documente de livrare 
în sum� de x lei, conform prevederilor art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal� au consemnat faptul c� constituie opera�iuni 
impozabile, efectuate dup� data de 01.11.2007 în sensul art.126 alin.(1) lit.a)-d) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, livr�rile determinate prin estimare în sum� total� de x lei 
reprezentând livr�ri f�r� documente, contravaloarea arendei în produse în sum� de x lei �i 
consum propriu în sum� de x lei. Prin neîntocmirerea de documente de livrare în sum� 
total� de x lei, contestatorul a înc�lcat prevederile art.155 alin.(1) �i alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au calculat taxa pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� în sum� total� de x lei, aferent� bazei de impunere estimat�, fiind înc�lcate 
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prevederile art.128 alin.(5), art.140 alin.(1), art.137 alin.(1) lit.a) �i art.150 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� din produc�ia de cereale ob�inut� dup� 
data la care a dep��it plafonul de scutire �i dup� data de la care persoana fizic� Baican 
Neru Cosmin avea obliga�ia aplic�rii regimului normal de taxare, au fost întocmite de c�tre 
cump�r�tori borderouri de achizi�ie în valoare de x lei, pentru care nu a fost colectat TVA �i 
nu a pl�tit  la bugetul de stat TVA aferent�, fiind înc�lcate prevederile art.155 alin.(1), 
art.140 alin.(1), art.137 alin.(1) lit.a) �i art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru aceste livr�ri de cereale, organele de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor 
punctului 62 (2) din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice dat în aplicarea Titlului 
VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, au colectat TVA în sum� de x lei, taxa pe 
valoarea ad�ugat� pe care contestatorul avea obliga�ia de a o colecta dac� era înregistrat 
normal în scopuri de TVA. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au consemnat faptul c�, în conformitate 
cu prevederile art.159 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, persoanele 
impozabile care au fost suspuse unui control fiscal �i au fost constatate erori în ceea ce 
prive�te stabilirea TVA colectat�, fiind obligate la plata acestor sume, pot emite facturi de 
corec�ie, beneficiarii având dreptul la deducerea taxei în condi�iile �i limitele art.145-147^2 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru diferen�a de TVA în sum� total� de x lei datorat� �i neachitat� la scaden��, 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de x lei, dobânzi de 
întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu 
prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 

Art. 126 
    “(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile 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 plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, 
în conformitate cu prevederile art.132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� impozabil�, 
astfel cum este definit� la art.127 alin. (1), ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activit��ile 
economice prev�zute la art.127 alin. (2);” 
 
 Potrivit prevederilor legale sus men�ionate, în sfera de aplicare a TVA, se cuprind 
livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii efectuate cu plat� pe teritoriul României, în 
condi�iile în care sunt realizate de o persoan� impozabil� a�a cum este definit� la art.127 
alin.(1) iar livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor rezult� din una dintre activit��ile 
economice prev�zute la art.127 alin.(2). 
 
Art. 127 
    “(1) Este considerat� persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar�, de o manier� 
independent� �i indiferent de loc, activit��i economice de natura celor prev�zute la alin. (2), 
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit��i. 
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    (2) În sensul prezentului titlu, activit��ile economice cuprind activit��ile produc�torilor 
comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit��ile extractive, agricole �i 
activit��ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate 
economic� exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob�inerii de venituri 
cu caracter de continuitate.” 
 

Din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, no�iunea de persoan� 
impozabil�, potrivit art.125^1 din Codul fiscal, are urm�toarea semnifica�ie:   
“18. persoan� impozabil� are în�elesul art.127 alin.(1) �i reprezint� persoana fizic�, grupul 
de persoane, institu�ia public�, persoana juridic�, precum �i orice entitate capabil� s� 
desf��oare o activitate economic�;” 
 

Din coroborarea prevederilor legale mai sus men�ionate se re�ine c� o persoan� 
fizic� reprezint� persoana impozabil� în sensul Titlului VI privind taxa pe valoarea ad�ugat� 
în condi�iile în care „desf��oar�, de o manier� independent� �i indiferent de loc, activit��i 
economice de natura celor prev�zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei 
activit��i.” 

 
Art. 128.  
    (1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un 
proprietar. 
[...] 
    (3) Urm�toarele opera�iuni sunt considerate, de asemenea, livr�ri de bunuri, în sensul 
alin. (1): 
   a) predarea efectiv� a bunurilor c�tre o alt� persoan�, ca urmare a unui contract care 
prevede c� plata se efectueaz� în rate sau a oric�rui alt tip de contract care prevede c� 
proprietatea este atribuit� cel mai târziu în momentul pl��ii ultimei sume scadente, cu 
excep�ia contractelor de leasing; 
[...] 
    (4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� urm�toarele opera�iuni: 
  a) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate sau produse 
de c�tre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au leg�tur� cu activitatea economic� 
desf��urat�, dac� taxa aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a fost 
dedus� total sau par�ial; ” 
 

Referitor la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA,  art.153 alin.(1) 
lit.b), art.152 alin.(1) �i alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, prevede: 
Art.153 

„(1) Persoana impozabil� care este stabilit� în România, conform art. 1251 alin. (2) 
lit. b), �i realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze o activitate economic� ce implic� 
opera�iuni taxabile �i/sau scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� cu drept de deducere 
trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dup� cum 
urmeaz�: 

[...] 
b) dac� în cursul unui an calendaristic atinge sau dep��e�te plafonul de scutire 

prev�zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr�itul lunii în care a atins sau 
dep��it acest plafon;” 
Art.152  

“(1) Persoana impozabil� stabilit� în România, a c�rei cifr� de afaceri anual�, 
declarat� sau realizat�, este inferioar� plafonului de 35.000 euro, al c�rui echivalent în lei 
se stabile�te la cursul de schimb comunicat de Banca Na�ional� a României la data ader�rii 
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�i se rotunje�te la urm�toarea mie poate solicita scutirea de tax�, numit� în continuare 
regim special de scutire, pentru opera�iunile prev�zute la art.126  alin. (1), cu excep�ia 
livr�rilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143  alin. (2) lit. b). 
 [...] 
   (6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a c�rei cifr� de afaceri, 
prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau egal� cu plafonul de scutire în decursul unui an 
calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art.153, în termen 
de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului. Data atingerii sau dep��irii plafonului 
se consider� a fi prima zi a lunii calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost atins 
sau dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data înregistr�rii în scopuri de 
TVA, conform art.153. Dac� persoana impozabil� respectiv� nu solicit� sau solicit� 
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s� stabileasc� obliga�ii 
privind taxa de plat� �i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s� fie înregistrat în 
scopuri de tax�, conform art.153.” 
 

Prin urmare, potrivit prevederilor legale mai sus citate se re�ine c� persoana 
impozabil� care este stabilit� în România �i care realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze 
o activitate economic� ce implic� opera�iuni taxabile �i/sau scutite de tax� pe valoarea 
ad�ugat� cu drept de deducere trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA la 
organul fiscal competent în termen de 10 zile de la sfâr�itul lunii în care a atins sau a 
dep��it plafonul de scutire, respectiv cifra de afaceri anual� declarat� sau realizat� este 
superioar� plafonului de 35.000 euro. 

 
Totodat�, legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare a art.152 alin.(6) din 

Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
reglementeaz� situa�ia persoanelor impozabile care au atins sau au dep��it plafonul de 
scutire, dar nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA. Astfel, potrivit pct.62 alin.(2) lit.a) 
din Normele metodologice de aplicare a art.152 alin.(6) din Codul fiscal: 

 “(2) În sensul art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana impozabil� a 
atins sau a dep��it plafonul de scutire �i nu a solicitat înregistrarea conform art.153 din 
Codul fiscal, în termenul prev�zut de lege, organele fiscale competente vor proceda dup� 
cum urmeaz�: 

a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� de organele 
fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA 
conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana 
impozabil� ar fi datorat-o dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de tax� conform 
art.153 din Codul fiscal, pe perioad� cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi 
fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege 
înregistrarea �i data identific�rii nerespect�rii prevederilor legale. Totodat� organele de 
control vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de tax� conform art.153 alin. (7) 
din Codul fiscal;” 
 

Având în vedere aceste prevederi legale, în situa�ia în care organele de inspec�ie 
fiscal� constat� neîndeplinirea de c�tre persoana impozabil� a obliga�iei de a se înregistra 
în scopuri de TVA, înainte de înregistrare, vor solicita plata taxei pe valoarea ad�ugat� pe 
care persoana impozabil� ar fi datorat-o dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de 
TVA, pe perioad� cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în 
scopuri de TVA dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data 
identific�rii nerespect�rii prevederilor legale. 

 
În cazul în spe��, se re�ine c�, dlx pentru activitatea economic� desf��urat� ca �i 

agricultor nu a condus eviden�� fiscal� �i contabil�, cantitatea de grâu, porumb vândut� pe 
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baz� de borderou de achizi�ie (întocmite de unii cump�r�tori) este inferioar� nivelului 
produc�iei medii ob�inute pe raza comunei x, comunicate de Direc�ia pentru Agricultur� 
Jude�ean� x, fapt ce a determinat organele de inspec�ie fiscal� s� procedeze la estimarea 
produc�iilor agricole ob�inute, în func�ie de produc�iile statistice medii la ha din zon�. 

De asemenea, se re�ine c�, acesta a dep��it  plafonul de scutire TVA de 119.000 lei, 
în trimestrul III 2007 realizând o cifr� de afaceri de x lei, având obliga�ia s� solicite 
înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� în termen de 10 zile de la data 
atingerii sau dep��irii plafonului de scutire, respectiv pân� la data de 10.10.2007, pentru fi a 
luat în eviden�� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� începând cu data de 01.11.2007. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� pentru produc�iile agricole au estimat baza 
de impunere, rezultând o baz� impozabil� în sum� de x lei, c�reia îi corespunde o tax� pe 
valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de x lei. 

 
În ceea ce prive�te baza impozabil� privind taxa pe valoarea ad�ugat�, sunt 

aplicabile prevederile art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
  “(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
    a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la lit. b) �i c), 
din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor 
ori prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile 
direct legate de pre�ul acestor opera�iuni;” 

 
Din textul de lege enun�at se re�ine c�, pentru livr�rile de bunuri, baza impozabil� a 

taxei pe valoarea ad�ugat� cuprinde tot ceea ce constituie contrapartid� ob�inut� de 
furnizor din partea cump�r�torului. 

 
Având în vedere faptul c� persoana fizic� x nu a condus eviden�� contabil� �i fiscal�, 

baza impozabil� a fost determinat� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� prin estimare, 
conform prevederilor art.67 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
  “Stabilirea prin estimare a bazei de impunere 
    (1) Organul fiscal stabile�te baza de impunere �i obliga�ia fiscal� de plat� aferent�, prin 
estimarea rezonabil� a bazei de impunere, folosind orice prob� �i mijloc de prob� prev�zute 
de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situa�ia fiscal� corect�. 
    (2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaz� în situa�ii cum ar fi: 
    a) în situa�ia prev�zut� la art.83 alin. (4); 
    b) în situa�iile în care organele de inspec�ie fiscal� constat� c� eviden�ele contabile sau 
fiscale ori declara�iile fiscale sau documentele �i informa�iile prezentate în cursul inspec�iei 
fiscale sunt incorecte, incomplete, precum �i în situa�ia în care acestea nu exist� sau nu 
sunt puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal�.” 
coroborat cu prevederile pct.65.1 �i pct.65.2 din H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�: 
  “65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa�ii cum sunt: 
    a) contribuabilul nu depune declara�ii fiscale sau cele prezentate nu permit stabilirea 
corect� a bazei de impunere; 
    b) contribuabilul refuz� s� colaboreze la stabilirea st�rii de fapt fiscale, inclusiv situa�iile 
în care contribuabilul obstruc�ioneaz� sau refuz� ac�iunea de inspec�ie fiscal�; 
    c) contribuabilul nu conduce eviden�a contabil� sau fiscal�; 
    d) când au disp�rut eviden�ele contabile �i fiscale sau actele justificative privind 
opera�iunile produc�toare de venituri �i contribuabilul nu �i-a îndeplinit obliga�ia de refacere 
a acestora. 
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    65.2. Organul fiscal va indentifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei 
de fapt fiscale, luând în considerare pre�ul de pia�� al tranzac�iei sau al bunului impozabil, 
precum �i informa�ii �i documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt 
relevante pentru impunere, iar, în lipsa acestora, organul fiscal va avea în vedere datele �i 
informa�iile de�inute de acesta despre contribuabilii cu activit��i similare.” 
 

Potrivit art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se prevede:  
   “(1) Cota standard este de 19% �i se aplic� asupra bazei de impozitare pentru 
opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt supuse cotei reduse.” 
 
     Prevederile art.140 alin.(1) au fost modificate de pct.44 al art.I din O.U.G. nr.58/2010, 
publicat� în M.O. nr.431/28.06.2010, cu aplicabilitate de la 01.07.2010: 
    “(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.” 
 

Prin urmare, având în vedere cele ar�tate mai sus, documentele anexate la dosarul 
cauzei, precum �i prevederile legale în materie, se re�ine c�, în mod legal organele de 
inspec�ie fiscal� au procedat la stabilirea în sarcina contestatorului a taxei pe valoarea 
ad�ugat� de la data la care ar fi trebuit s� fie înregistrat ca pl�titor de TVA, în sum� de x lei 
aferent� livr�rilor de cereale f�r� documente, pe baz� de borderouri de achizi�ie, 
consumului propriu �i arendei pl�tite efectuate de acesta, fapt pentru care, în temeiul 
art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu pct.11.1. lit.a) din Ordinul nr.450/2013 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat� pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de x lei. 
 

Referitor la major�rile/dobânzile de întârziere în sum� de x lei �i penalit��ile de 
întârziere în sum� de x lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, se re�ine 
c� stabilirea acestora în sarcina contestatorului reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 
 Întrucât, în sarcina contestatorului a fost re�inut debitul de natura taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de x, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente referitoare la modul 
de calcul al major�rilor/dobânzilor de întârziere �i penalit��ilor de întârziere, dl. x datoreaz� 
�i suma total� de x lei, cu titlu de major�ri de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de x lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, conform principiului de 
drept “accesoriul urmeaz� principalul”. 
 

Referitor la sus�inerile contestatorului de a nu include în baza de calcul a bunurilor 
pl�tite cu titlu de arend� c�tre proprietarii terenurilor, respectiv a produselor folosite pentru 
consum propriu, acestea nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a cauzei deoarece atât 
preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate sau produse de 
c�tre aceasta a fi utilizate în scopuri care nu au leg�tur� cu activitatea economic� 
desf��urat� (în spe�a consumul propriu) conform prevederilor art.128 alin.(4) lit.a) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cât �i 
predarea efectiv� a bunurilor c�tre o alt� persoan� ca urmare a unui contract (arenda) 
conform prevederilor art.128 alin.(3) lit.a) din acela�i act normativ, constituie livrare de 
bunuri care serve�te drept referin�� pentru stabilirea plafonului anual de scutire, prev�zut� 
de art.152 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� nici sus�inerea potrivit c�reia dac� 
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persoana folose�te pentru consumul propriu anumite bunuri pentru care nu a dedus taxa la 
achizi�ie, opera�iunea nu este livrare �i nu se aplic� prevederile art.128 alin.(4) lit.a) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, deoarece 
bunurile folosite pentru consumul propriul au fost ob�inute de c�tre dl. x, prin activitatea de 
agricultor desf��urat� de acesta. 
 
 În ceea ce prive�te afirma�ia contestatorului referitoare la faptul c� organele de 
inspec�ie fiscal� au raportat media jude�ean� a produc�iei de cereale sau la produc�ia 
na�ional� a pre�ului de comercializare a acestora, f�r� niciun criteriu aplicabil �i cu relevan�� 
în spe��, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei deoarece organele 
de inspec�ie fiscal� au luat ca reper produc�ia medie comunicat�, cu adresa 
nr.x/01.10.2012, de c�tre Direc�ia pentru Agricultura Jude�ean� x pentru raza comunei 
Sandra (anexat� în copie la dosarul cauzei), influen�ate de condi�iile pero-climatice din 
fiecare an. 
 Referitor la argumentul contestatorului c� produc�ia a fost afectat� de secet�, în 
Referatul privind solu�ionarea contesta�ie nr.x/09.07.2013, organele de inspec�ie fiscal� 
precizeaz� faptul c� “persoana fizic� nu a prezentat documente din care s� rezulte acest 
lucru, la estimarea produc�iei organul de control a luat în considerare documentele depuse 
de contribuabil în ceea ce prive�te produc�ia de floarea soarelui din anul 2008 care a fost 
distrus� de c�tre hârciogi”. 

 Referitor la afirma�ia contestatorului c�, “organul de control folose�te declara�iile sale 
doar par�ial, respectiv ca la calculul cifrei de afaceri a fost luat în considerare consumul 
propriu declarat de contribuabil pentru ovaz �i maz�re, cantitatea de s�mânt� pentru orz �i 
cantitatea de produse agricole date ca arenda, dar nu s-a luat în considerare întreaga 
cantitate de s�man�� de grâu declarat� de contribuabil”, în Referatul privind solu�ionarea 
contesta�ie nr.x/09.07.2013, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� ”organul de control 
a calculat cantitatea de s�mân�� necesar� pentru suprafa�a declarat� la APIA x cu grâu în 
func�ie de norma tehnologic� stabilit� pentru cultura de grâu, rezultând o cantitate mai mic� 
necesar� decât cea declarat� de contribuabil.” 
 În ceea ce prive�te sus�inerea contestatorului cu privire la neaplicarea, de c�tre 
organul de inspec�ie fiscal� a facilit��ilor acordate prin OUG nr.49/2011, pentru modificarea 
�i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv aplicarea m�surilor de 
simplificare pentru cereale �i plante tehnice, în spe�� porumb, aceasta nu poate fi re�inut� 
în solu�ionarea favorabil� a cauzei deoarece, la momentul livr�rii cerealelor efectuate în 
perioada 01.01.2007-31.10.2012 acesta nu a fost înregistrat în scopuri de TVA, în 
conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, condi�ia obligatorie pentru aplicarea tax�rii inverse 
este c� atât furnizorul cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i în scopuri de TVA, conform 
art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.    

Totodat�, se re�ine c�, în perioada 01.01.2007-31.10.2012, persoana fizic� x a 
desf��urat activitate economic� f�r� s� fie înregistrat în scopuri de TVA. 

 
În ceea ce prive�te afirma�ia contestatorului cu privire la faptul c� nu se acord� 

dreptul de deducere a TVA-ului pentru achizi�iile efectuate, aceasta nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, deoarece a fost înregistrat ca pl�titor de TVA din 
oficiu, la solicitarea organelor de inspec�ie fiscal� �i potrivit legisla�iei în domeniul TVA orice 
persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor, 
îns� numai cu îndeplinirea condi�iilor �i formalit��ilor de exercitare a dreptului de deducere 
prev�zute la art.145-147 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i numai prin decontul de TVA, în conformitate cu prevederile 
art.147^1 alin.(1) din acela�i act normativ, în vigoare începând cu 01.01.2007, care 
stipuleaz�: 
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„(1) Orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, conform art. 153, are 
dreptul s� scad� din valoarea total� a taxei colectate, pentru o perioad� fiscal�, valoarea 
total� a taxei pentru care, în aceea�i perioad�, a luat na�tere �i poate fi exercitat dreptul de 
deducere, conform art. 145 - 147.” 

 
 În ceea ce prive�te contesta�ia formulat� de dl. x împotriva Deciziei privind 
înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA nr.x/10.05.2013 emis� de D.G.F.P. x, aceasta a 
fost solu�ionat� de c�tre organele fiscale din cadrul Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Decizia nr.x/27.09.2013, anexat� în copie la dosarul 
cauzei. 
 

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 
 
 

 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de persoana fizic� x împotriva 
Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de 
inspec�ia fiscal� la persoane fizice, care realizeaz� venituri impozabile din activit��i 
economice nedeclarate organelor fiscale nr.x/30.04.2013, prin care a fost stabilit� suma 
total� de x lei reprezentând: 
 - x lei - taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�; 
 - x lei - dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                                  ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�; 
 -   x lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
                                  stabilit� suplimentar de plat�. 
  

Prezenta decizie se comunic� la: 
                               -  dl. x 
                               -  Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice x                                      
                              
      

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. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 
x 
 

              
 
 

 


