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                     DECIZIE NR…………./…………………2009

privind  solutionarea  contestatiei  formulata  de  X,  reprezentati  prin  avocat  X, 
impotriva  Deciziei  de  impunere  nr.Y privind  obligatiile  fiscale  suplimentare  de 
plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati 
independente  in  mod individual  si/sau  intr-o  forma de asociere,  emisa  in baza 
Raportului de inspectie fiscala nr.Y,  intocmite de organele de inspectie fiscala din 
cadrul A.F.P.M.X – Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Fizice

X, cu domiciliul in X, str.X, nr.Y, jud. X, avand CNP Y, si X, cu domiciliul 
in X, str.  X, nr.Y, jud. X, avand CNP Y,  reprezentati  prin avocat  X, conform 
imputernicirii avocatiale seria: Y, contesta suma de Y lei reprezentand:

- taxa pe valoarea adaugata                                                  Y lei 
          - majorari de intarziere taxa pe valoarea adaugata               Y lei 
          - impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal                                                                                        - Y lei, 
stabilite  de  organele  de  inspectie  fiscala  din  cadrul  D.G.F.P.  X –  A.F.P.M.  X, 
Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Fizice prin Decizia de impunere nr. Y privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane 
fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o  forma 
de asociere, emisa in baza Raportului de inspectie fiscala nr.Y. 
     De asemenea, petentii solicita si suspendarea executarii actului administrativ 
fiscal pana la solutionarea contestatiei.

Contestatia fiind inregistrata la D.G.F.P. X sub nr. Y  (Raportul de inspectie 
fiscala si Decizia de impunere contestate au fost comunicate susnumitilor la data de 
Y conform semnaturii de primire a petentilor), indeplineste conditia de procedura 
prevazuta de art.207, alin.1 din OG 92/2003, republicata.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.
I. In sustinerea cauzei, contestatorii invoca urmatoarele argumente:
1. X si X, reprezentati prin avocat X, conform imputernicirii avocatiale seria: Y, 

critica  aprecierea  organului  fiscal  cu  privire  la  calitatea  de  asociere  fara 
personalitate  juridica,  apreciere  concretizata  in  emiterea  certificatului  de 
inregistrare in scopuri de TVA, in conditiile in care nu exista nici o motivare in 
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fapt  sau in drept  in cuprinsul  deciziei  de impunere si  raportului  de inspectie 
fiscala. Se face precizarea ca ,,organul fiscal in lipsa unei dovezi concrete de 
acord, a existentei unui inscris ca si dovada a asocierii,  dar si neindicarea in 
concret a temeiului in fapt si in drept a asocierii,  nu poate trage concluzii si 
stabilii  efecte de natura fiscala in sensul  emiterii  certificatului de inregistrare 
fiscala”, invocand art.35, alin.1si 2 din Codul familiei si art.251-256 din Codul 
comercial. 

2.   Considera ca activitatea desfasurata nu are caracter de continuitate, iar Codul 
fiscal  si  nici  alte  norme  in  materie  nu  ofera  o  definitie  a  ,,caracterului  de 
continuitate". ,,  Se observa din cuprinsul raportului de inspectie si din decizia de 
impunere  ca  singurul  element  avut  in  vedere  de  inspectorii  fiscali  la  aplicarea 
textului de lege a fost acela ca ,,susnumitii au realizat mai multe tranzactii”- fara sa 
indice  in  concret  cate  au fost  in  vedere,  sau  care  ar  fi  numarul  minim care  sa 
permita o asemenea motivare. Rezulta ca aceasta a fost singura premisa avuta in 
vedere la intocmirea actului de control si a deciziei, fara insa o dovada concreta ca 
textele de lege invocate sunt incidente cu privire la subsemnatii.  
      In plus, nu este indeplinita nici conditia ,,activitatii economice”. Pentru a exista 
o asemenea activitate cu caracter economic, ar fi trebuit ca inspectorii fiscali sa faca 
dovada intentiei noastre in a desfasura o asemenea activitate. Or, simplul fapt ca la 
revanzare s-a adaugat o diferenta in plus de pret, nu poate duce la concluzia ca a 
existat o activitate economica. …Scopul urmarit de noi a fost nu acela de obtinere 
de profit – ci acela de inavutire personala, de consolidare si sporire a patrimoniului. 
Faptul  ca  aceasta  sporire  patrimoniala  s-a  realizat  prin  vanzari  si  revanzari  de 
imobile,  nu duce obligatoriu la concluzia ca am desfasurat activitate economica, 
pentru a putea atrage incadrarea noastra in textul de lege citat, aceea de persoana 
impozabila”.  
 3. X si X contesta de asemenea, faptul ca din cuprinsul contractelor de vanzare-
cumparare rezulta ca in multe cazuri, preturile terenurilor au fost exprimate in Euro. 
Cu  toate  acestea,  in  cuprinsul  raportului  de  inspectie  fiscala  si  a  deciziei  de 
impunere,  desi  se  stabileste  valoarea  totala  a  tranzactiilor  in  lei,  nu  se  arata 
modalitatea in care s-a ajuns la aceasta suma si nu se poate stabili daca obligatiile 
fiscale stabilite in sarcina contribualilului sunt corecte sau nu. 
4.      Considera ca terenul in suprafata de Y mp situat in extravilanul comunei X, 
sat X, ce a facut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr.Y este teren 
neconstruibil, operatiunea fiind scutita de plata TVA, invocand art.141 alin.2 lit.f 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
5. X si X consireda ca cele doua imobile compuse din terenuri intravilane si 2 case 
de locuit vandute catre SC X  SRL X si X SRL X au fost achizitionate pentru uzul 
personal si nu a existat intentia de a realiza o activitate economica. 
6.      Considera ca nu au intentionat sa realizeze o activitate economica si nu aveau 
obligatia inregistrarii in scopuri de TVA deoarece nu erau persoane impozabile, in 
sensul art. 127 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, petentii apreciind ca nu 
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datoreaza  TVA,  iar  decizia  de  impunere  si  raportul  de  inspectie  fiscala  sunt 
intocmite nelegal. 
7.   X si X considera ca in cuprinsul raportului de inspectie fiscala si a deciziei se 
retine faptul  ca nu erau persoane impozabile  si  in concluzie nu datoreaza TVA 
aferent celor doua case de locuit revandute, invocand art.141 alin.2 lit.f, art.127 si 
art.147^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
8. Considera ca imobilul compus din teren intravilan in suprafata de Y mp din 

comuna  X a  fost  inclus  eronat  la  calculul  TVA colectata,  deoarece  iesirea 
imobilului  din  patrimoniul  nu  s-a  facut  printr-o  vanzare-cumparare,  ci  prin 
actul  de  partaj  voluntar  autentificat  sub  nr.Y-  BNP  X.  ,,Dupa  iesirea  din 
indiviziune prin actul de partaj amintit, ne-a revenit sulta in cuantum de Y lei, 
rezultand  o  diferenta  de  doar  Y lei,  rezulta  ca,  fata  de  valoarea  intregului 
imobil, nu se poate retine ca am urmarit prin aceasta tranzactie efectuarea unei 
activitati economice”. 

9.      Contribuabilii sesizeaza faptul ca pentru o parte din terenurile achizitionate au 
fost emise facturi fiscale, pentru care vanzatorul a colectat TVA achitata de acestia. 
In aceste conditii,  la revanzarea acestuia trebuia sa se stabileasca TVA aferenta 
diferentei de pret pe care au obtinut-o, si nu la valoarea integrala de vanzare. 

Prin  urmare  petentii  nu  sunt  de  acord  cu  faptul  ca  organele  de  inspectie 
fiscala au calculat TVA in suma de Y lei si majorari de intarziere aferente TVA in 
suma de Y lei si solicita admiterea contestatiei si anularea  Deciziei  de  impunere 
nr.Y si Raportului de inspectie fiscala nr.Y, cat si suspendarea executarii actului 
administrativ fiscal pana la solutionarea contestatiei. 

II.    Prin  Raportul  de inspectie  fiscala  nr.  Y care  a  stat  la  baza  emiterii 
Deciziei de impunere nr. Y privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite 
de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in 
mod individual si/sau intr-o  forma de asociere, organele de inspectie fiscala au 
stabilit in sarcina petentului obligatii de plata din care petentul contesta suma totala 
de Y lei reprezentand:

- taxa pe valoarea adaugata                                                  Y lei 
          - majorari de intarziere taxa pe valoarea adaugata               Y lei 
          - impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal                                                                                            - Y lei.

      Perioada verificata 01.06.2005-31.12.2008.    
      Organele de control, din verificarea  informatiilor transmise de catre notarii 
publici si a documentelor puse la dispozitie de catre contribuabil,  au constatat ca 
persoana  fizica  X,  avand  CNP  Y  si  X,  avand  CNP  Y,  in  perioada 
01.05.2006-31.12.2008, au achizitionat Y mp din care au fost instrainati un nr.de Y 
mp si un nr. de Y imobile, ce au fost vandute.
          De asemenea, organele de control au constatat ca pentru perioada verificata 
contribuabilii au efectuat operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA constand 
in vanzarea de imobile a caror valoare a fost in suma totala de Y lei.
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      Pentru perioada verificata TVA colectata ce trebuia inregistrata si declarata de 
contribuabili este in suma de Y lei pentru anul 2007, Y lei pentru anul 2008.
     Deoarece in perioada supusa controlului contribuabilii nu au beneficiat de TVA 
deductibila, intrucat nu au indeplinit prevederile legale, rezulta o TVA de plata in 
suma de Y lei. Pentru neachitarea in termenul legal a TVA organul de control a 
calculat majorari de intarziere pana la data de Y in suma totala de Y lei.  

Organele de inspectie fiscala au constatat ca pentru anul 2007 contribuabilii 
datorau impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal in suma de Y lei, acest impozit fiind achitat in totalitate de contribuabili in 
termenul legal, iar pentru anul 2008 contriluabilii datorau impozit pe veniturile din 
transferul  proprietatilor  imobiliare  din  patrimoniul  personal  in  suma  de  Y  lei, 
acestia virand un impozit in suma totala de Y lei.

De  asemenea,  organele  de  control  au  diminuat  baza  impozabila  cu  TVA 
aferenta  tranzactiilor  efectuate,  rezultand  pentru  anul  2008  un impozit  in  suma 
totala de Y lei, implicit o diferenta de impozit in minus pentru anul 2008 in suma 
de Y lei. 
Temei de drept:
-    Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 126 
- Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 141, alin.2, lit. f) 
- Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 127 alin.1 si 2
- Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art.152, alin.1 si 3 
-    Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 156^1 
- Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art.146, alin.1 si 2
- Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art.147^1, alin.1  
-   OG 92/2003 R, cu modificarile si completarile ulterioare, art.22, alin.a 
- Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art.140
- OG 92/2003 R, cu modificarile si completarile ulterioare, art.120 
III.      Luand in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare, se retin urmatoarele:
          Cauza supusa solutionarii este aceea de a stabili daca suma totala de Y lei, 
reprezentand TVA in suma de Y lei, majorari de intarziere TVA in suma de Y lei si 
impozit  pe  veniturile  din  transferul  proprietatilor  imobiliare  din  patrimoniul 
personal in suma de minus Y lei,  a fost calculata in mod legal de catre organele de 
control. 
      1.  Referitor  la  aprecierea  petentilor  ca  nu  au  calitatea  de  asociere  fara 
personalitate juridica si  invocarea nulitatii ,,certificatului de inregistrare fiscala”, 
organul de solutionare a contestatiilor arata urmatoarele:
        In fapt, organele de control, din verificarea  informatiilor transmise de catre 
notarii  publici  si  a  documentelor  puse  la  dispozitie  de  catre  contribuabil,   au 
constatat  ca  persoana fizica  X, avand CNP Y si  X,  avand CNP Y, in perioada 
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01.05.2006-31.12.2008, au achizitionat Y mp din care au fost instrainati un nr.de Y 
mp si un nr. de Y imobile, ce au fost vandute. 
     In drept, art.127 alin. (9) si alin.(10) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza: 
,,ART. 127
    Persoane impozabile şi activitatea economică
    (9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizaţii fără personalitate 
juridică  este  considerat  persoană  impozabilă  separată  pentru  acele  activităţi 
economice care nu sunt desfăşurate în numele asocierii sau organizaţiei respective.
    (10)  Asocierile  în  participaţiune  nu  dau  naştere  unei  persoane  impozabile 
separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în 
scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în temeiul 
legii, sunt tratate drept asocieri în participaţiune”.
      Organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca, potrivit textelor de lege 
mentionate  mai  sus,  operatiunile  efectuate  de  petenti,  respectiv  cumpararea  si 
vanzarea  de  terenuri  si  imobile  reprezinta  o  asociere  a  petentilor  in  scopuri 
comerciale, fiind tratate drept asocieri in participatiune. 
        Contestatorii aduc drept argument faptul ca ,,pentru a exista o asociere in 
vederea realizarii tranzactiilor respective, presupune realizarea unui acord de vointa 
in acest sens, raportat la scopul urmarit” si ,,faptul ca pentru vanzarea imobilelor, 
era  necesar  acordul  (semnatura)  ambilor  soti,  este  consecinta  naturii  juridice  a 
actelor incheiate – contracte de vanzare-cumparare.
     Organul de solutionare a contestatiilor nu poate retine ca intemeiate argumentele 
contestatorilor,  intrucat  livrarea  bunurilor  mobile  detinute  in  coproprietate  de 
contribuabili nu putea fi o decizie independenta a unuia dintre soti, fiind necesar 
acordul si semnatura celuilalt pentru efectuarea livrarii. 
      Astfel, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organul de inspectie 
fiscala  a  stabilit  in  mod  legal  ca  X  si  X  au  actionat  ca  si  o  asociatie  fara 
personalitate juridica, activitatea desfasurata de acestia fiind in numele asocierii, 
urmand sa respinga ca neintemeiata contestatia pentru acest capat de cerere. 
      In ceea ce priveste motivatia contestatorilor referitoare la nulitatea certificatului 
de inregistrare fiscala, organul de solutionare a contestatiilor arata urmatoarele:
      Conform constatarilor organul de inspectie fiscala, contestatorii - ca urmare a 
desfasurarii  de activitati economice aducatoare de venituri–aveau obligatia sa se 
inregistreze in scopuri de TVA conform art.153 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, lucru pe care contestatorii nu l-au realizat.
     In drept, art.153 alin.1 lit.b, art.152 alin 1 si 2 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, precizeaza:
,,Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
    (1) Persoana impozabilă care este stabilită în România, conform art. 125^1 alin. 
(2) lit. b), şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce 
implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de 
deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal 
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competent, dupa cum urmeaza: b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau 
depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la 
sfârşitul lunii în care a atins sau depăşit acest plafon”;
,,ART. 152 
(1) Persoana  impozabilă  stabilită  în  România,  a  cărei  cifră  de  afaceri  anuală, 

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

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este con-
stituită din valoarea totală, exclusiv taxa, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de 
servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, efectu-
ate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, incluzând şi operaţiu-
nile scutite cu drept de deducere şi pe cele scutite fără drept de deducere”.

Organul  de solutionare  a  contestatiilor  retine ca  in  anul  2007 petentii  au 
depasit plafonul de scutire de 35.000 euro prin vanzarile efectuate in suma de Y lei. 
Organul de control a constatat ca din valoarea totala a vanzarilor de Y lei cele in 
suma  de  Y  lei  sunt  operatiuni  scutite,  contribuabilii  vanzand  o  casa  si  un 
apartament  –  imobile  ce  nu  intra  in  categoria  de  locuinte  noi,  iar  diferenta 
reprezinta operatiunile taxabile din punct de vedere al TVA pentru anul 2007 care 
sunt  in  suma  de  Y  lei,  contribuabilii  devenind  platitori  de  TVA  la  data  de 
25.08.2007 data primei tranzactii efectuate, urmand ca pana la data de 10.09.2007 
contribuabilii sa fi solicitat inregistrarea in scopuri de TVA conform art.153 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
      Deoarece petentii aveau obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform 
art.153  alin.1  lit.b  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  lucru  pe  care 
contestatorii nu l-au realizat, organele de control au aplicat prevederile art.153 alin.
7 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaza:
,,ART. 153 
Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
    (1) Persoana impozabilă care este stabilită în România, conform art. 125^1 alin. 
(2)  lit.  b),  şi  realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce 
implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de 
deducere  trebuie  să  solicite  înregistrarea  în  scopuri  de  TVA  la  organul  fiscal 
competent.
(7) În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze, în conformitate cu 
prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale 
competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu”.
      Astfel, organul de solutionare a contestatiilor retine ca a fost emis in mod legal 
Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria Y pe numele ,,Asociatie X”, 
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eliberat in data de Y, urmand sa respinga ca neintemeiata contestatia pentru acest 
capat de cerere. 
2.   Referitor  la  afirmatia  petentilor  ca  activitatea  desfasurata  nu are caracter  de 
continuitate,  si  nu a desfasurat ,,activitatii  economice”,  organul de solutionare a 
contestatiilor arata urmatoarele:
     In fapt, organul de inspectie fiscala a constatat ca din informatiile transmise de 
notarii  publici  a  rezultat  ca  X  au  efectuat  in  perioada  2007-2008  mai  multe 
tranzactii,  apreciind  ca  petentii  au  desfasurat  activitati  economice  ce  au  avut 
caracter de continuitate.
     In drept, art.127 alin.(1), alin (2) , art.128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct.3 alin.(1) din Hotararea 
nr. 44 din 22 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, precizeaza: 
Art.127 alin.(1) si alin.(2):
,,Persoane impozabile şi activitatea economică
    (1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o 
manieră  independentă  şi  indiferent  de  loc,  activităţi  economice  de  natura  celor 
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.
    (2)  În  sensul  prezentului  titlu,  activităţile  economice  cuprind  activităţile 
producătorilor  comercianţilor  sau  prestatorilor  de  servicii,  inclusiv  activităţile 
extractive,  agricole  şi  activităţile  profesiilor  libere  sau  asimilate  acestora.  De 
asemenea,  constituie  activitate  economică  exploatarea  bunurilor  corporale  sau 
necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate”.
ART. 128
    ,,Livrarea de bunuri

(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri 
ca şi un proprietar”.

Hotararea nr. 44 din 22 ianuarie 2004, pct.3 alin.(1):
    ,,În sensul  art.  127 alin. (2) din Codul fiscal,  obţinerea de venituri  de către 
persoanele fizice din vânzarea locuinţelor proprietate personală sau a altor bunuri 
care sunt folosite de către acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerată 
activitate  economică,  cu  excepţia  situaţiilor  în  care  se  constată  că  activitatea 
respectivă este desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate 
în sensul  art.  127 alin. (2)  din Codul fiscal.  Transferul  bunurilor  sau serviciilor 
achiziţionate  în  scop  personal  de  persoanele  fizice  în  patrimoniul  comercial  în 
scopul utilizării pentru desfăşurarea de activităţi economice, nu este o operaţiune 
asimilată unei livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate cu plată, iar persoana 
fizică nu poate deduce taxa aferentă bunurilor/serviciilor respective prin aplicarea 
procedurii de ajustare prevăzută la art. 148 şi 149 din Codul fiscal”.
       Organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca, potrivit textelor de lege 
mentionate mai sus, tranzactiile repetate efectuate de petenti in perioada Y privind 
achizitionarea si vanzarea de terenuri si imobile au avut drept scop  obţinerea de 

 



http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Dolj

   

venituri cu caracter de continuitate, si  reprezinta activitati economice ce au avut 
caracter de continuitate. 
     Argumentele  invocate  de contestatori,  potrivit  carora  legislatia  ,,nu ofera  o 
definitie a caracterului de continuitate” si ,, Scopul urmarit de noi a fost nu acela de 
obtinere  de profit  –  ci  acela  de inavutire  personala,  de consolidare  si  sporire  a 
patrimoniului.  Faptul  ca  aceasta  sporire patrimoniala  s-a  realizat  prin vanzari  si 
revanzari de imobile, nu duce obligatoriu la concluzia ca am desfasurat activitate 
economica, pentru a putea atrage incadrarea noastra in textul de lege citat, aceea de 
persoana impozabila”, nu sunt relevante, astfel ca nu pot fi retinute in sustinerea 
cauzei, fiind incalcate de catre societate prevederile art.127 alin.(1), alin (2) , art.
128  alin.(1)  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare, pct.3 alin.(1) din Hotararea nr. 44 din 22 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
      Astfel, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organul de inspectie 
fiscala a stabilit in mod legal ca  X au desfasurat activitati economice ce au avut 
caracter  de  continuitate,  urmand  sa  respinga  ca  neintemeiata  contestatia  pentru 
acest capat de cerere. 
3.   Referitor  la modul  de stabilire al  obligatiilor fiscale  aferente contractelor de 
vanzare-cumparare  exprimate  in  moneda  euro,  organul  de  solutionare  a 
contestatiilor arata urmatoarele:
     In fapt,  organele de inspectie fiscala  au stabilit  TVA suplimentara pe baza 
contractelor de vanzare-cumparare incheiate intre petenti in calitate de vanzatori, si 
cumparatori, pretul de vanzare fiind in moneda nationala sau in euro.
    In drept, art.3 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata prevede:
,,Art. 3 
Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională”. 
     Organul  de solutionare a  contestatiilor  a retinut  ca  pentru calcularea TVA 
organul de inspectie  fiscala  a  luat  in  calcul  valoarea tranzactiei  asa  cum a fost 
mentionata in contractul de vanzare-cumparare, iar daca aceasta a fost stabilita in 
euro, organele de inspectie fiscala au transformat in lei valoarea exprimata in euro 
tinand cont de cursul valutar din ziua tranzactiei, calculul fiind redat in anexa nr.1 
privind Situatia tranzactiilor efectuate pe perioada 2007-2008, parte integranta a 
Raportului de inspectie fiscala nr.Y.
      Argumentul invocat de contestatori, potrivit caruia” in cuprinsul raportului de 
inspectie  fiscala  si  a  deciziei  de  impunere,  desi  se  stabileste  valoarea  totala  a 
tranzactiilor in lei, nu se arata modalitatea in care s-a ajuns la aceasta suma si nu se 
poate stabili daca obligatiile fiscale stabilite in sarcina contribualilului sunt corecte 
sau nu’’, nu este relevant si nu se intemeiaza pe nici o prevedere legala, astfel ca nu 
poate fi retinut in sustinerea cauzei de catre organele de solutionare a contestatiilor. 
    Astfel, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organul de inspectie 
fiscala a stabilit in mod legal valoarea tranzactiilor efectuate de petenti in moneda 
nationala,  urmand sa  respinga ca  neintemeiata  contestatia  pentru acest  capat  de 
cerere. 
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4.  Referitor  la  terenul  in  suprafata  de  Y mp  situat  in  extravilanul  comunei  X, 
organul de solutionare a contestatiilor arata urmatoarele:
     In fapt, Xbriela au efectuat o tranzactie ce a avut ca obiect terenul in suprafata 
de Y mp situat  in  extravilanul  com.  X,  sat  X,  conform contractului  de  schimb 
autentificat sub nr. Y – BNP X.
     Organul de control a considerat ca operatiunea efectuata nu era scutita de plata 
TVA, apreciind ca nu se incadreaza in prevederile art.141 alin.(2) lit.f din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
     In drept, art.57 alin.4 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si 
turismului  nr.1430/2005, pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare  a 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, art.141 alin 
(2) lit.f din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precizeaza: 
Art.57 alin.4 din Ordinul nr.1430/2005:
,, (4) Pe terenurile din extravilan, în condiţiile Legii şi ale art. 90 - 103 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se pot executa lucrări pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, îmbunătăţiri 
funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, 
construcţii/amenajări pentru combaterea şi prevenirea acţiunii factorilor naturali 
distructivi de origine naturală (inundaţii, alunecări de teren), anexe gospodăreşti ale 
exploataţiilor agricole, precum şi construcţii şi amenajări speciale”.
Art.141, alin.2, lit.f):
,,(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
f) livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei părţi a acesteia şi a 
terenului  pe  care  este  construită,  precum şi  a  oricărui  alt  teren.  Prin  excepţie, 
scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcţii noi, a unei părţi a acesteia sau a 
unui teren construibil. În sensul prezentului articol, se definesc următoarele:
    1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot 
executa construcţii, conform legislaţiei în vigoare;
    2. construcţie înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ;
    3. livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea 
efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei 
ocupări ori utilizări a construcţiei  sau a unei părţi a acesteia,  după caz, în urma 
transformării;
    4.  o  construcţie  nouă cuprinde  şi  orice  construcţie  transformată  astfel  încât 
structura,  natura  ori  destinaţia  sa  au  fost  modificate  sau,  în  absenţa  acestor 
modificări, dacă costul transformărilor, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% 
din  valoarea  de  piaţă  a  construcţiei,  exclusiv  valoarea  terenului,  ulterior 
transformării”.
     Organul de solutionare a contestatiilor retine ca X nu au prezentat documente 
din care sa rezulte ca acest teren este neconstruibil si asa cum prevede art.141 alin.2 
lit.f  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  sunt  scutite  de  plata  TVA 
terenurile  neconstruibile.  Ori,  pe  terenul  extravilan  se  pot  executa  lucrari  de 
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constructii asa cum rezulta din art.57 alin.4 din Ordinul ministrului transporturilor, 
constructiilor si turismului nr.1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice 
de  aplicare  a  Legii  nr.50/1991  privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de 
constructii. 
     Argumentul invocat de contestatori, potrivit caruia ”fiind vorba despre un teren 
extravilan, deci neconstruibil, in sensul dispozitiilor legale sus-citate (art.141 alin.2 
lit.f din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal), operatiunea era scutita de plata 
TVA”, nu este relevant, intrucat petentii nu au prezentat documente din care sa 
rezulte ca acest teren este neconstruibil si asa cum prevede art.141 alin.2 lit.f din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de plata TVA terenurile 
neconstruibile, astfel ca nu poate fi retinut in sustinerea cauzei de catre organele de 
solutionare a contestatiilor. 
     In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organul de 
inspectie fiscala a stabilit in mod legal ca operatiunea efectuata nu este scutita de 
TVA, urmand sa respinga ca neintemeiata contestatia pentru acest capat de cerere. 
5. Referitor la calculul TVA datorat aferent vanzarii a doua imobile compuse din 
terenuri intravilane si doua case de locuit,  organul de solutionare a contestatiilor 
arata urmatoarele:
    In fapt, petentii au achizitionat 2 imobile compuse din terenuri intravilane si 2 
imobile –case - vandute catre SC X SRL X si SC X SRL X. Organele de control au 
constatat ca petentii au achizitionat aceste imobile la sfarsitul anului 2007 si le-au 
instrainat la inceputul anului 2008 la o valoare mult mai mare decat valoarea de 
cumparare, apreciind ca este o livrare de bunuri pentru care se datoreaza TVA.  
      In drept, art.126 alin.1, art.127 alin 2, art.134^1 si art.134^2 din Legea nr.
571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
precizeaza: 
,,ART. 126

    Operaţiuni impozabile
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) operaţiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133;
    c)  livrarea  bunurilor  sau  prestarea  serviciilor  este  realizată  de  o  persoană 
impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare;
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2)”;
ART.127 alin.(2):
,,(2)  În  sensul  prezentului  titlu,  activităţile  economice  cuprind  activităţile 
producătorilor  comercianţilor  sau  prestatorilor  de  servicii,  inclusiv  activităţile 
extractive,  agricole  şi  activităţile  profesiilor  libere  sau  asimilate  acestora.  De 
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asemenea,  constituie  activitate  economică  exploatarea  bunurilor  corporale  sau 
necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate”.
,,ART. 134^1
    Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
        (3) Pentru livrările de bunuri imobile, faptul generator intervine la data la care 
sunt  îndeplinite formalităţile  legale pentru transferul  titlului de proprietate de la 
vânzător la cumpărător”.
,,ART. 134^2
    Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator”.
     Organul de solutionare a contestatiilor retine faptul ca in baza contractului de 
vanzare-cumparare autentificat  sub nr.Y, petentii au vandut catre SC Y SRL un 
imobil si teren situate in comuna X, iar in baza contractului de schimb autentificat 
sub nr.Y petentii  au efectuat un schimb de teren cu X. Potrivit  textelor de lege 
mentionate mai sus, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata a intervenit la data la 
care a avut loc faptul generator, respectiv la data de Y, cand au fost indeplinite 
formalitatile  legale  pentru  transferul  titlului  de  proprietate  de  la  vanzator  la 
cumparator.
      De asemenea,  organul de solutionare a contestatiilor  a retinut  ca,  potrivit 
textelor  de  lege mentionate  mai  sus,  operatiunile  efectuate  de petenti,  respectiv 
livrarea de terenuri si imobile reprezinta o activitate economica in scopul obtinerii 
de venituri cu caracter de continuitate, iar din punct de vedere al taxei pe valoarea 
adaugata sunt operaţiuni impozabile.
     Argumentul invocat de contestatori, potrivit caruia cele doua imobile compuse 
din terenuri intravilane si 2 case de locuit vandute catre SC X SRL X si SC X SRL 
X au fost achizitionate pentru uzul personal si nu a existat intentia de a realiza o 
activitate  economica,  nu  este  relevant,  si  nu  se  intemeiaza  pe  nici  o  prevedere 
legala,  astfel  ca  nu  poate  fi  retinut  in  sustinerea  cauzei  de  catre  organele  de 
solutionare a contestatiilor. 

     In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organul 
de inspectie fiscala a stabilit in mod legal ca vanzarea si schimbul de imobile 
este  o   operatiune   impozabila  din  punct  de  vedere  al  TVA,  urmand  sa 
respinga ca neintemeiata contestatia pentru acest capat de cerere. 

6.      Referitor la considerentul ca petentii nu au desfasurat activitate economica si 
nu  aveau  obligatia  inregistrarii  in  scopuri  de  TVA  deoarece  nu  erau  persoane 
impozabile, in sensul art. 127 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, organul 
de solutionare a contestatiilor arata urmatoarele:
      In fapt, organele de control au constatat X au desfasurat activitati economice, 
respectiv au achizitionat si instrainat teren si  Y imobile, apreciind ca petentii sunt 
persoane impozabile care au efectuat operatiuni impozabile din punct de vedere al 
TVA.
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In drept, art.126 alin.1, art.127 alin.1 si alin.2 si art.153 alin.1 din Legea nr.
571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
precizeaza: 
,,ART. 126

    Operaţiuni impozabile
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) operaţiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133;
    c)  livrarea  bunurilor  sau  prestarea  serviciilor  este  realizată  de  o  persoană 
impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare;
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2)”;
Art.127 alin.(1) si alin.(2):
,,Persoane impozabile şi activitatea economică
    (1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o 
manieră  independentă  şi  indiferent  de  loc,  activităţi  economice  de  natura  celor 
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.
(2) În  sensul  prezentului  titlu,  activităţile  economice  cuprind  activităţile 

producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile 
extractive, agricole şi  activităţile profesiilor  libere sau asimilate acestora.  De 
asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate”.

ART. 153
    ,,Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
    (1) Persoana impozabilă care este stabilită în România, conform art. 125^1 alin. 
(2)  lit.  b),  şi  realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce 
implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de 
deducere  trebuie  să  solicite  înregistrarea  în  scopuri  de  TVA  la  organul  fiscal 
competent”.
     Organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca, potrivit textelor de lege 
mentionate mai sus, operatiunile efectuate de petenti, respectiv achizitionarea de 
teren  in  suprafata  de  Y  mp  din  care  au  fost  instrainati  un  nr.de  Y  mp  si 
achizitionarea si vanzarea a unui nr. de Y imobile, reprezinta o activitate economica 
in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate, iar X care au desfasurat 
astfel  de activitati economice sunt persoane impozabile,  care trebuiau sa solicite 
inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, conform art.153 din 
Legea nr.571/2003 prinind Codul fiscal.
      Argumentul  invocat  de  contestatori,  potrivit  caruia,  nu  au  intentionat  sa 
realizeze o activitate economica si  nu aveau obligatia inregistrarii  in scopuri  de 
TVA  deoarece  nu  erau  persoane  impozabile,  in  sensul  art.  127  din  Legea  nr.
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571/2003 privind Codul fiscal, petentii apreciind ca nu datoreaza TVA, iar decizia 
de impunere si raportul de inspectie fiscala sunt intocmite nelegal, nu este relevant, 
si  nu  se  intemeiaza  pe  nici  o  prevedere  legala,  astfel  ca  nu  poate  fi  retinut  in 
sustinerea cauzei de catre organele de solutionare a contestatiilor. 

In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organul de 
inspectie fiscala a stabilit in mod legal ca X sunt persoane impozabile si au efectuat 
operatiuni  taxabile  din  punct  de  vedere  al  TVA,  urmand  sa  respinga  ca 
neintemeiata contestatia pentru acest capat de cerere. 
7.  In  fapt,  petentii  considera  ca in  cuprinsul  raportului  de inspectie  fiscala  si  a 
deciziei se retine faptul ca nu erau persoane impozabile si in concluzie nu datoreaza 
TVA  aferent  celor  doua  case  de  locuit  revandute,  organul  de  solutionare  a 
contestatiilor arata urmatoarele:

In drept, art.141 alin.2 lit.f , art.147^1, art.146 alin.1, art.147^1, art.156^1, 
art.153 alin.1 si alin.7 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,art.22 si art.23 
din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, precizeaza:
Art.141, alin.2, lit.f):
,,(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
f) livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei părţi a acesteia şi a 
terenului  pe  care  este  construită,  precum şi  a  oricărui  alt  teren.  Prin  excepţie, 
scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcţii noi, a unei părţi a acesteia sau a 
unui teren construibil”.
,,ART. 146 alin.1:
    Condiţii de exercitare a dreptului de deducere
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează 
să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în 
beneficiul său, să deţină o factură care să cuprindă informaţiile prevăzute la 
art. 155 alin. (5)”;

,,ART. 147^1
    Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă
    (1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, 
are dreptul să scadă din valoarea totală a taxei colectate, pentru o perioadă fiscală, 
valoarea totală a taxei pentru care, în aceeaşi perioadă, a luat naştere şi poate fi 
exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 – 147”.
,,ART. 156^1
    Perioada fiscală
    (1) Perioada fiscală este luna calendaristică”.
ART. 153 
,,Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
    (1) Persoana impozabilă care este stabilită în România, conform art. 125^1 alin. 
(2)  lit.  b),  şi  realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce 
implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de 
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deducere  trebuie  să  solicite  înregistrarea  în  scopuri  de  TVA  la  organul  fiscal 
competent”.
,,(7) În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze, în conformitate cu 
prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale 
competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu”.
,,ART. 22
    Obligaţiile fiscale
    Prin obligaţii fiscale, în sensul prezentului cod, se înţelege:
    a)  obligaţia  de  a  declara  bunurile  şi  veniturile  impozabile  sau,  după  caz, 
impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;
    b) obligaţia de a calcula şi  de a înregistra în evidenţele contabile şi  fiscale 
impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;
    c) obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte 
sume datorate bugetului general consolidat;
    d)  obligaţia  de  a  plăti  majorări  de  întârziere,  aferente  impozitelor,  taxelor, 
contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligaţii 
de plată accesorii;
    e) obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de 
plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la 
sursă;
    f) orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în 
aplicarea legilor fiscale”.
    ,,ART. 23
    Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale
    (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală 
corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere 
care le generează.
    (2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina 
obligaţia fiscală datorată”.
      Organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca  organele de inspectie fiscala 
au apreciat ca susnumitii au desfasurat activitati economice ce au avut caracter de 
continuitate,  conform art.126,  alin.1 si  art.127,  alin.1 si  2  din Legea  571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,   X sunt persoane 
impozabile.

De asemenea, s-a mai retinut ca având in vedere prevederile art.141, 
alin.2,  lit.f)  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal   si  intrucât  X  nu  au 
prezentat organelor de inspectie fiscala toate documente solicitate, conform art.153, 
alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare,   organele  de  control  au  stabilit  ca  petentii  erau  obligati  sa  solicite 
organului fiscal competent inregistrarea in scopuri de TVA conform art.153 alin.1 
din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrucat in perioada 01.06.2007-31.12.2008 X au efectuat  operatiuni 
taxabile  din punct  de vedere al  TVA constând  in vânzarea de imobile  a  caror 
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valoare a fost in anul 2007  in suma totala de Y lei, iar in anul 2008 in suma totala 
de Y lei,  organele de control au constatat ca Y, devenind persoane impozabile nu 
au  respectat  prevederile  art.  22  si  23  din  OG  92/2003R  in  ceea  ce  priveste 
obligatiile  fiscale  si  conform art.153  alin.7  si  art.156^1,  alin.1   din   Legea  nr.
571/2003 cu modificarile si completarile  ulterioare,  stabilind ca perioada fiscala 
este luna calendaristica.

De asemenea, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organele de 
inspectie fiscala au stabilit ca pentru perioada supusa controlului contribuabilii nu 
beneficiaza de TVA deductibil intrucat nu indeplinesc conditiile prevazute la art.
146  alin.1  lit.a)  si  art.147^1  alin.1   din  Legea  nr.571/2003  si  nu  au  respectat 
prevederile  art.156^1  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal  nedepunând 
decontul de TVA.
     Argumentul invocat de contestatori, potrivit caruia nu erau persoane impozabile 
si  in  concluzie  nu  datoreaza  TVA aferent  celor  doua  case  de  locuit  revandute, 
nefiind persoane impozabile, nu este relevant si nu se intemeiaza pe nicio prevedere 
legala,  astfel  ca  nu  poate  fi  retinut  in  sustinerea  cauzei  de  catre  organele  de 
solutionare a contestatiilor. 

Astfel,  organul  de  solutionare  a  contestatiilor  a  retinut  ca  in  mod  legal 
organul de inspectie fiscala a stabilit X nu au beneficiat de dreptul de deducere a 
TVA, intrucat acestea desi au realizat operatiuni taxabile pe perioada verificata, nu 
s-au inregistrat in scopuri de TVA la organul fiscal competent, conform art.153 din 
Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  urmand  sa  respinga  ca  neintemeiata 
contestatia pentru acest capat de cerere. 
8.  Referitor la TVA colectata aferenta terenului intravilan in suprafata de Y mp 
situat in comuna X, organul de solutionare a contestatiilor arata urmatoarele:
         In fapt, organele de inspectie fiscala au colectat TVA pentru imobilul situat in 
com. X, achizitionat de petenti ca urmare a actului de partaj voluntar autentificat 
sub nr.Y de BNP X. 

In drept, art.128 alin.1 si art.137 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza :
ART. 128
    ,,Livrarea de bunuri

(1)Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri 
ca şi un proprietar”.

ART. 137
    ,,Baza de impozitare pentru operaţiuni în interiorul ţării
    (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din:
    a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. 
b) şi c), din tot ceea ce constituie contrapartidă obţinută sau care urmează a fi 
obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a 
unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni”;
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     Organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca, potrivit textelor de lege 
mentionate mai sus, X in calitate de copartajant au efectuat o operatiune de livrare 
de bunuri pentru care petentii aveau obligatia colectarii TVA.
          Astfel, petentii au transferat dreptul de a dispune ca si un proprietar de 
terenul intravilan in suprafata de Y mp situat in com. X d-lui X, pentru care petentii 
au incasat o sulta in suma de Y lei de la X, conform Actului de partaj voluntar 
autentificat  sub  nr.Y  de  BNP  X,  avand  drept  consecinta  faptul  ca,  baza  de 
impozitare a TVA aferenta livrarii acestui teren este constituita din contrapartida 
obtinuta de X din partea lui X, respectiv suma de Y lei.

Argumentele invocate de contestatori,  potrivit  carora  imobilul compus din 
teren intravilan in suprafata de Y mp din comuna Y a fost inclus eronat la calculul 
TVA colectata,  deoarece iesirea imobilului  din patrimoniul  nu s-a facut  printr-o 
vanzare-cumparare,  ci  prin  actul  de partaj  voluntar  autentificat  sub Y  si ,,Dupa 
iesirea din indiviziune prin actul de partaj amintit, ne-a revenit sulta in cuantum de 
Y lei, rezultand o diferenta de doar Y lei, rezulta ca, fata de valoarea intregului 
imobil,  nu se poate retine ca am urmarit  prin aceasta  tranzactie  efectuarea unei 
activitati  economice”, nu sunt relevante si  nu se intemeiaza pe nici o prevedere 
legala,  astfel  ca  nu  pot  fi  retinute  in  sustinerea  cauzei  de  catre  organele  de 
solutionare a contestatiilor. 
       In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organul de 
inspectie fiscala a stabilit  in mod legal ca  X datoreaza TVA pentru operatiunea 
taxabila  efectuata,  urmand  sa  respinga  ca  neintemeiata  contestatia  pentru  acest 
capat de cerere. 
 9.  Referitor  la  TVA colectata  stabilita  de  organele  fiscale  pentru  o  parte  din 
terenurile  achizitionate  de  petenti, organul  de  solutionare  a  contestatiilor  arata 
urmatoarele:
     In fapt, petentii au achizitionat o parte din terenuri pe baza de facturi fiscale, pe 
care ulterior le-au vandut.

Organele  de inspectie  fiscala  au considerat  ca  vanzarea terenurilor  este  o 
operatiune taxabila pentru care au stabilit TVA colectata aferenta acestor livrari de 
terenuri la valoarea integrala de vanzare.
 X precizeaza  ca  pentru  o  parte  din  terenurile  achizitionate  au  fost  emise 
facturi fiscale, pentru care vanzatorul a colectat TVA ce a fost achitata de petenti, 
iar organul de control trebuia sa stabileasca TVA aferent diferentei de pret obtinuta 
prin vanzarea terenurilor si nu la valoarea integrala de vanzare. 

In drept,  art.137 alin.1, art.140 si art.147^1 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza :
ART. 137 alin.1
    ,,Baza de impozitare pentru operaţiuni în interiorul ţării
    (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din:
a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) 

şi c), din tot ceea ce constituie contrapartidă obţinută sau care urmează a fi 
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obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a 
unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni”;

ART. 147^1
    ,,Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă

(1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, 
are dreptul să scadă din valoarea totală a taxei colectate, pentru o perioadă 
fiscală, valoarea totală a taxei pentru care, în aceeaşi perioadă, a luat naştere 
şi poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 – 147”.

,,ART. 140
    Cotele
    (1) Cota standard este de 19% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru 
operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor 
reduse”.
     Organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca, potrivit textelor de lege 
mentionate mai sus, X in calitate de furnizori au efectuat o operatiune de livrare de 
bunuri pentru care petentii trebuiau sa colecteaze TVA, baza de impozitare a TVA 
fiind valoarea integrala de vanzare a acestor terenuri. Deoarece contribuabilii nu s-
au  inregistrat  ca  platitori  de  TVA,  rezulta  ca  pentru  perioada  supusa  inspectiei 
fiscale nu beneficiaza de TVA deductibil. 
     Argumentul invocat de contestatori, potrivit caruia pentru o parte din terenurile 
achizitionate au fost emise facturi fiscale, pentru care vanzatorul a colectat TVA 
achitata  de  acestia,  iar  in  aceste  conditii,  la  revanzarea  acestuia  trebuia  sa  se 
stabileasca TVA aferenta diferentei de pret pe care au obtinut-o, si nu la valoarea 
integrala de vanzare, nu este relevant si nu se intemeiaza pe nici o prevedere legala, 
astfel ca nu poate fi retinut in sustinerea cauzei de catre organele de solutionare a 
contestatiilor. 

In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organul de 
inspectie fiscala a stabilit in mod legal TVA colectata prin aplicarea cotei de 19% 
asupra bazei de impozitare a TVA aferenta valorii integrale de vanzare a acestor 
terenuri,  urmand  sa  respinga  ca  neintemeiata  contestatia  pentru  acest  capat  de 
cerere. 
10. Cu privire la accesoriile aferente TVA stabilita suplimentar de catre organele de 
inspectie fiscala in suma de Y lei, avand in vedere faptul ca stabilirea de accesorii 
aferente  acestor  contributii  in  sarcina  petentilor  reprezinta  masura  accesorie  in 
raport cu debitele, iar in sarcina contestatorilor au fost retinute debite de natura 
TVA,  acestia  datoreaza  si  aceste  sume  cu  titlu  de  majorari  de  intarziere 
reprezentand  masura  accesorie,  conform  principiului  de  drept   "  accesorium 
sequitur  principalem  "  si  a  art.  120  din  O.G.  nr.  92/2003,   privind  Codul  de 
procedura fiscala,  republicata. 
11. Referitor la obligatia fiscala constand in  impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor  imobiliare  din  patrimoniul  personal,  organul  de  solutionare  al 
contestatiilor retine ca in anul 2007 contribuabilii datorau impozit pe veniturile din 
transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal in suma de Y lei, fiind 
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achitat  in  termenul  legal,  iar  in  anul  2008  contribuabilii  datorau  impozit  pe 
veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal in suma 
de Y lei, acestia virand un impozit in suma totala de Y lei.  
     De asemenea, s-a retinut ca organele de inspectie fiscala prin diminuarea bazei 
impozabile cu TVA aferenta tranzactiilor efectuate a rezultat pentru anul 2008 un 
impozit in suma totala de Y lei.  In acest sens, organele de control au calculat in 
mod  legal  impozitul  pe  veniturile  din  transferul  proprietatilor  imobiliare  din 
patrimoniul personal, pentru sumele respective rezultand in mod legal pentru anul 
2008 un impozit in suma de Y lei si o diferenta de impozit in minus fata de cele 
retinut in anul 2008 in suma de Y lei .

Astfel,  organul  de  solutionare  a  contestatiilor  urmeaza  sa  propuna 
respingerea ca neintemeiata a contestatiei pentru acest capat de cerere. 
     In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca organele de 
control  au  stabilit  in  mod  legal  diferenta  de  Y  lei  reprezentind  diferenta 
suplimentara de taxa pe valoarea adaugata in suma de Y lei, majorari de intirziere 
in suma de Y lei si au calculat in mod legal diferenta in minus la impozitul  pe 
venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal in suma de 
Y lei, astfel ca urmeaza sa propuna respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru 
diferentele constatate.  
12.  Referitor  la  solicitarea  petentilor  de  suspendare  a  executarii  actului 
administrativ fiscal  pana la solutionarea contestatiei,  art  215 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, precizeaza:  
,,ART. 215
    Suspendarea executării actului administrativ fiscal
    (1) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă 
executarea actului administrativ fiscal.
    (2) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de 
a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa 
competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% 
din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este 
evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei”.

In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor urmeaza sa respinga 
contestatia pentru capatul de cerere referitor la suspendarea actului administrativ 
fiscal pana la solutionarea pe fond a contestatiei, ca inadmisibila.
 
     Pentru considerentele aratate mai  sus si  in temeiul  art.  216 (1) al  O.G. nr. 
92/2003, republicata, se: 

                                                 DECIDE
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1.  Respingerea  ca  neintemeiata  a  contestatiei  formulata  de  X,  reprezentati  prin 
avocat X, impotriva Deciziei de impunere nr.Y si a Raportului de inspectie fiscala 
nr.Y,  pentru suma de Y lei reprezentand:

- taxa pe valoarea adaugata                                                  Y lei 
          - majorari de intarziere taxa pe valoarea adaugata               Y lei 
          - impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal                                                                                            - Y lei.
 2.  Respingerea  contestatiei  pentru  capatul  de  cerere  referitor  la  suspendarea 
actului administrativ fiscal pina la solutionarea contestatiei, ca inadmisibila.
Prezenta  Decizie  poate  fi  atacata  la  Tribunalul  X  in  termen  de  6  (luni)  de  la 
comunicare.

                                    DIRECTOR COORDONATOR,
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