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DECIZIA nr.105/12.12.2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
CONSTANTA SA 

registrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. - A.I.F. Constan�a prin 
adresa nr…………/26.11.2007 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/26.11.2007, cu privire la contesta�ia formulat� de CONSTANTA 
SA, cu sediul în Cernavod�, str……………, nr…… CIF ………………. 
 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile fiscale în 
cuantum de …………… lei reprezentând TVA de plat� �i major�ri de 
întârziere aferente din totalul obliga�iilor de plat� stabilite 
prin Decizia de impunere privind  obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� nr…………/17.10.2007 urmare celor constatate prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 16.10.2007, acte administrative 
fiscale emise de c�tre inspectori fiscali din cadrul S.A.F.-A.I.F. 
Constan�a. 

 
Contesta�ia a fost introdus� prin reprezentantul legal 

respectiv, de c�tre d-l H…………… Gh………… în calitate de ……………, fiind 
îndeplinite prevederile art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2007 �i a fost depus� în 
termenul prev�zut la art.207(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, decizia referitoare la obliga�iile de plat� contestate 
în dosarul de fa�� a fost comunicat�  agentului economic de c�tre 
organul fiscal prin po�t� în data de 22.10.2007, a�a cum rezult� 
din confirmarea de primire aflat� la dosarul cauzei, iar 
contesta�ia a fost înregistrat� la S.A.F. - A.I.F. Constan�a sub 
nr…………/16.11.2007.  

 
În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de 

procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, astfel încât 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond 
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - A.I.F. Constan�a sub 
nr…………/16.11.2007, iar la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… din data 
de 26.11.2007, CONSTANTA SA, prin reprezentantul s�u legal, 
formuleaz� contesta�ie împotriva m�surilor dispuse prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 16.10.2007, precum �i împotriva 
titlului de crean�� fiscal� respectiv, Decizia de impunere nr………… 
din data de 17.10.2007 referitoare la obliga�iile de plat� 
suplimentare constând în TVA de plat� în sum� de …………… lei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� de …………… lei, stabilite 
de c�tre organul de inspec�ie fiscal� pentru perioada 01.01.2003-
31.12.2004, invocând urm�toarele motive: 

- baza de impozitare pentru care s-a stabilit TVA de plat� nu 
a fost corect stabilit�; 

- potrivit dispozi�iilor art.98(3) din Codul de procedur� 
fiscal� republicat, inspec�ia fiscal� a avut ca obiect perioada 
ianuarie 2003-august 2007, motiv pentru care petenta apreciaz� ca 
fiind nefondat� instituirea obligativit��ii înregistr�rii 
contribuabilului ca pl�titor de TVA din anul 2002. 

Petenta sus�ine c�, în anul fiscal 2003 potrivit documentelor 
contabile, veniturile ob�inute de c�tre CONSTANTA SA din 
activit��ile de concesionare, închiriere �i vânz�ri de terenuri �i 
locuin�e c�tre persoane fizice �i juridice au fost în cuantum de 
…………… lei �i, prin urmare, nu s-a dep��it plafonul de scutire de 2 
miliarde lei prev�zut la art.152(1) din L.G. nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. Acest prag a fost dep��it în luna decembrie 2004 când 
veniturile ob�inute de c�tre CONSTANTA SA din activitatea de 
vânz�ri de terenuri �i locuin�e a fost în cuantum de ………… lei �i în 
consecin�� obligativitatea înregistr�rii ca pl�titor de TVA revine 
institu�iei începând cu data de 01.01.2005. 

Din aceste considerente, petenta sus�ine c� baza impozabil� 
pentru care s-a calculat TVA este incorect�, motiv pentru care a 
procedat la determinarea bazei de impozitare, a TVA de plat� �i a 
accesoriilor aferente datorate c�tre bugetul de stat pentru 
perioada 01.01.2005-15.10.2007. Astfel, conform situa�iilor de 
calcul anexate la dosarul contesta�iei, pentru perioada 01.01.2005-
31.10.2007, petenta sus�ine c� datoreaz� urm�toarele obliga�ii de 
plat�: 

-TVA de plat�                  …………… lei; 
-accesorii aferente în sum� de …………… lei. 
TOTAL OBLIGA�II DE PLAT�:      …………… lei. 
 
Pentru considerentele expuse, petenta solicit� admiterea 

contesta�iei a�a cum a fost formulat� în sensul modific�rii 
deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� prin reducerea acestor 
obliga�ii cu urm�toarele sume: 
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-  TVA de plat�           ……………… lei, 
-  accesorii aferente    ……………… lei. 
 
II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 16.10.2007, 

inspectorii fiscali din cadrul S.A.F. - A.I.F. Constan�a au 
efectuat un control la CONSTANTA SA având ca obiect verificarea 
modului de constituire, eviden�iere �i plat� a TVA pentru perioada 
ianuarie 2003-august 2007. 

Din verificare s-au constatat urm�toarele: 
- conform contului de execu�ie al bugetului pe anul 2002, 

CONSTANTA SA a ob�inut venituri din activit��i de concesionare, 
închiriere �i vânz�ri de terenuri �i locuin�e c�tre persoane fizice 
�i juridice în sum� total� de …………… lei. 

Potrivit dispozi�iilor art.9(3) din L.G. nr.345/2002, “sunt 
scutite de tax� pe valoare ad�ugat� activit��ile persoanelor 
impozabile cu venituri din opera�iuni taxabile declarate sau, dup� 
caz, realizate anual, de pân� la 1,5 miliarde lei inclusiv. 

În situa�ia realiz�rii unor venituri superioare plafonului de 
impozitare de 1,5 miliarde lei în cursul unui an fiscal, persoanele 
impozabile au obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titori de 
de tax� pe valoare ad�ugat�, în conformitate cu prevederile 
legale.” 

În contextul acestor dispozi�ii legale, organul de control a 
constatat faptul c� institu�ia trebuia s� solicite înregistrarea ca 
pl�titor de TVA începând cu luna urm�toare celei în care s-a 
dep��it plafonul de scutire. Organul de inspec�ie fiscal� 
men�ioneaz� c� CONSTANTA SA nu a respectat aceste dispozi�ii 
legale, în sensul c� nu a întreprins m�surile necesare pentru a se 
înregistra ca pl�titor de TVA conform dispozi�iilor legale în 
materie. 

Organul de control precizeaz� faptul c�, CONSTANTA SA a 
realizat în continuare venituri din concesiuni, închiriere �i 
vânz�ri de terenuri �i locuin�e, în spe��, în perioada supus� 
controlului, f�r� s� solicite înregistrarea ca pl�titoare de TVA în 
condi�iile în care avea calitatea de persoan� impozabil� pentru 
aceste opera�iuni conform dispozi�iilor art.2(5) din L.G. 
nr.345/2002 privind taxa pe valoare ad�ugat�, republicat�. 

Fa�� de cele prezentate, organul de control a stabilit c� 
începând cu data de 01.01.2003 CONSTANTA SA avea obliga�ia s� 
solicite înregistrarea ca pl�titor de TVA, conform dispozi�iilor 
art.29 lit.A, lit.a din L.G. nr.345/2002 privind TVA, s� 
întocmeasc� facturi fiscale pentru toate opera�iunile efectuate, 
conform dispozi�iilor art.29 lit.B, lit.a din acela�i act normativ 
�i ale art.155 din L.G. nr.571/2001 privind Codul fiscal, s� �in� 
eviden�a contabil� astfel încât s� se poat� determina baza de 
impozitare �i a taxei pe valoarea ad�ugat�, conform dispozi�iilor 
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art.29 lit.C, lit.a) din L.G. nr.345/2002 �i ale art.156, alin.1, 
lit.a) din Codul fiscal, s� întocmeasc� �i s� depun� lunar la 
organul fiscal teritorial, pân� la data de 25 a lunii urm�toare 
inclusiv, decontul privind taxa pe valoare ad�ugat�, conform 
dispozi�iilor art.29, lit.C, lit.c) din L.G. nr.345/2002 �i ale 
art.156(2) din Codul fiscal. Organul de inspec�ie face precizarea 
c� prin O.G. nr.36/02.02.2003, s-a modificat art.9(2) din L.G. 
nr.345/2002 privind TVA, în sensul c� s-a ad�ugat un nou alineat 
respectiv, lit.o), potrivit c�ruia veniturile relizate din 
activit��ile de arendare, concesionare �i închiriere a bunurilor 
imobile, sunt scutite de TVA, în situa�ia în care persoanele 
impozabile nu opteaz� pentru taxarea din punct de vedere al TVA al 
acestor venituri.  

În Raportul de inspec�ie organul fiscal precizeaz� c� 
institu�ia, respectiv CONSTANTA SA, nu a întreprins m�surile 
necesare în vederea îndeplinirii cerin�elor mai sus men�ionate 
pentru a se înregistra ca pl�titor de TVA. 

Drept urmare, organul de inspec�ie fiscal� a procedat la 
stabilirea bazei de impozitare �i la determinarea cuantumului TVA 
de plat� datorat� de institu�ie pentru perioada 01.01.2003-
31.08.2007. Astfel, din verificare a rezultat c� în perioada 
analizat�, conform documentelor prezentate, CONSTANTA SA a realizat 
venituri taxabile din punct de vedere al TVA în sum� total� de 
…………… lei, pentru care nu a calculat, nu a încasat �i nu a virat la 
bugetul de stat TVA aferent� în sum� total� de …………… lei.  

Pentru TVA datorat� bugetului de stat în sum� de …………… lei, 
organul de inspec�ie fiscal� a calculat �i accesoriile aferente 
constând în major�ri de întârziere în sum� de …………… lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de …………… lei. 

Pentru obliga�iile de plat� stabilite suplimentar constând în 
TVA de plat� �i accesoriile aferente, organul de inspec�ie fiscal� 
a întocmit Decizie de impunere înregistrat� sub nr……………/17.10.2007. 

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motivele invocate de petent� în sus�inerea 
contesta�iei precum �i actele normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 
     

Cauza supus� solu�ion�rii o constituie legalitatea m�surii 
dispuse de c�tre organul de inspec�ie fiscal� cu privire la 
stabilirea de obliga�ii de plat� suplimentare constând în TVA �i 
accesorii aferente în sarcina CONSTANTA SA.  

 
În fapt, urmare inspec�iei fiscale efectuate la CONSTANTA SA, 

organul de inspec�ie a constatat c� potrivit contului de execu�ie 
al bugetului local, în anul 2002 institu�ia a realizat venituri din 
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ativit��i de concesionare, închiriere �i vânz�ri de terenuri �i 
locuin�e în sum� total� de …………… lei, dep��ind plafonul de scutire 
de TVA de 1,5 miliarde lei, prev�zut la art.9(3) din L.G. 
nr.345/2002 privind TVA, f�r� s� întreprind� demersurile necesare 
cu privire la înregistrarea ca pl�titor de TVA, conform 
dispozi�iilor legale în vigoare. Totodat�, organul de inspec�ie a 
constatat c� �i în perioada 01.01.2003-31.08.2007 institu�ia a 
realizat venituri din activitatea de concesionare, închirieri �i 
vânz�ri de cl�diri �i terenuri �i drept urmare pentru veniturile 
realizate în aceast� perioad�, organul de inspec�ie a stabilit TVA 
datorat� de institu�ie la bugetul general consolidat. Astfel, 
pentru veniturile impozabile ob�inute, în cuantum de …………… lei, 
taxa pe valoare ad�ugat� datorat� este în cuantum de …………… lei. 

Pentru TVA de plat�, organul de inspec�ie a calculat accesorii 
constând în major�ri de întârziere în cuantum de …………… lei �i 
penalit��i de întârziere în cuantum de …………… lei. 

Petenta contest� m�sura dispus� sus�inând c�, baza de 
impozitare nu a fost corect stabilit� deoarece potrivit 
dispozi�iilor art.98(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, inspec�ia a avut ca obiect perioada ianuarie 
2003-august 2007 �i prin urmare este nefondat� instituirea 
obligativit��ii înregistr�rii ca pl�titor de TVA în anul 2002. Mai 
mult, petenta sus�ine c� de fapt dep��irea plafonului de scutire de 
TVA s-a realizat în luna decembrie 2004 �i, prin urmare, 
obligativitatea înregistr�rii ca pl�titor de TVA apare cu data de 
01.01.2005, în conformitate cu dispozi�iile art.152(3) din L.G. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, motiv pentru care din totalul 
obliga�iilor fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, 
petenta contest� TVA în sum� de …………… lei �i accesoriile aferente 
în sum� de …………… lei. 

 
În drept, referitor la prescrip�ia dreptului de a stabili 

obliga�ii fiscale dispozi�iile art.91 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, precizeaz�: 
 

"(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale 
se prescrie în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea 
dispune altfel. 

(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin.(1) 
începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în 
care s-a n�scut crean�a fiscal� potrivit art.23, dac� legea nu 
dispune altfel.” 

Referitor la formele �i întinderea inspec�iei fiscale, 
dispozi�iile art.96 din acela�i act normativ, precizeaz�; 

 
„alin.(1) 
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lit.b) inspec�ia fiscal� par�ial�, care reprezint� activitatea 
de verificare a uneia sau mai multor obliga�ii fiscale, pentru o 
perioad� de timp determinat�. 

alin.(2) Inspec�ia fiscal� se poate extinde asupra tuturor 
raporturilor relevante pentru impozitare, dac� acestea prezint� 
interes pentru aplicarea legii fiscale.” 
 
 În ceea ce prive�te perioada supus� inspec�iei fiscale, spe�ei 
îi sunt aplicabile dispozi�iile art.98 din Codul de procedur� 
fiscal� republicat, potrivit c�rora: 
 

„alin.(1) Inspec�ia fiscal� se efectueaz� în cadrul termenului 
de prescrip�ie a dreptului de a stabili obliga�ii fiscale.(…) 

alin.(3) La celelalte categorii de contribuabili inspec�ia 
fiscal� se efectueaz� asupra crean�elor n�scute în ultimii 3 ani 
fiscali pentru care exist� obliga�ia depunerii declara�iilor 
fiscale. Inspec�ia fiscal� se poate extinde pe perioada de 
prescrip�ie a dreptului de a stabili obliga�ii fiscale, dac� este 
identificat� cel pu�in una dintre urm�toarele situa�ii: 

b) nu au fost depuse declara�ii fiscale în interiorul 
termenului de prescrip�ie; 

c) nu au fost îndeplinite obliga�iile de plat� a impozitelor, 
taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general 
consolidat.” 
 Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine c�, în 
interiorul termenului de prescrip�ie, în spe�� cinci ani, organul 
de inspec�ie fiscal� are dreptul de a stabili obliga�ii fiscale. 

 
În spe��, se re�ine c� organul de inspec�ie fiscal� în 

interiorul termenului de prescrip�ie a procedat la determinarea 
bazei de impunere �i la stabilirea obliga�iilor fiscale constând în 
TVA �i accesoriile aferente. Se constat� astfel c�, organul de 
control a efectuat o inspec�ie fiscal� par�ial� în sensul c� s-a 
verificat doar modul de constituire, eviden�iere �i plat� a taxei 
pe valoare ad�ugat� în cadrul termenului de prescrip�ie a dreptului 
de a stabili obliga�ii fiscale, respectiv în termenul legal 
prev�zut la art.91 alin.1) �i alin.2) din Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

De�i în actul de control se men�ioneaz� c� verificarea se 
refer� la perioada ianuarie 2003-august 2007, preciz�m c� potrivit 
dispozi�iilor legale mai sus citate, inspec�ia fiscal� se poate 
extinde pe perioada de prescrip�ie a dreptului de a stabili 
obliga�ii fiscale asupra tuturor raporturilor relevante pentru 
aplicarea legisla�iei fiscale. În spe��, se re�ine c� la finele 
anului 2002 conform contului de execu�ie al bugetului local 
Cernavod�, institu�ia a realizat venituri din activit��i de 
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concesionare, închiriere �i vânz�ri de terenuri �i locuin�e în 
valoare total� de ………… lei. Se re�ine astfel c�, în aceast� 
situa�ie, organul de control în mod corect a stabilit c� institu�ia 
a dep��it plafonul de scutire pentru opera�iuni taxabile prev�zut 
la art.9 alin.3) din L.G. nr.345/2002 privind TVA, respectiv 
plafonul de 1,5 miliarde lei inclusiv, �i în consecin�� avea 
obliga�ia s� solicite organului fiscal competent înregistrarea ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� conform prevederilor art.29, 
lit.A, lit.a) din acela�i act normativ �i s� respecte totodat� 
dispozi�iile legale referitoare la întocmirea documentelor 
prev�zute la art.29 lit.B, lit.a), precum �i cele referitoare la 
eviden�a opera�iunilor astfel încât s� poat� fi determninat� baza 
de impozitare �i taxa pe valoare ad�ugat� colectat�, potrivit 
art.29 lit.C, din Legea nr.345/2002 privind TVA �i cele ale 
art.155, art.156 alin.1), lit.a) �i alin.2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal cu modific�rile ulterioare.  

 
Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� motivele invocate de 

petent� în sus�inerea contesta�iei nu sunt întemeiate �i nu pot fi 
re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei. 

 
Pe cale de consecin�� pentru considerentele expuse urmeaz� a 

se respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia formulat� de 
CONSTANTA SA împotriva Deciziei de impunere nr…………/17.10.2007 �i a 
Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 16.10.2007, pentru 
debitul în sum� total� de …………… lei constând în TVA �i accesorii 
aferente.  
    

Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 
art.209, art.213 �i art.216(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/24.12.2003 republicat� în 2007 privind Codul de procedur� 
fiscal�, se: 

 
 

DECIDE: 
 
 

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulat� de 
CONSTANTA SA împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…………/17.10.2007 
pentru suma de …………… lei reprezentând: 

• …………… lei TVA de plat�; 
• …………… lei major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� privind 
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Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
art.218(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
BOGDAN IULIAN HU�UC� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.G./4EX 
12.12.2007 


