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                    D E C I Z I E nr.  4246/585/18.12.2015 
   privind contesta ia formulat de X 

                      înregistrat la

 

D.G.F.P a Jud Timi

 

sub nr. .........../16.05.2013   

Direc ia General Regionala a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre D.G.R.F.P Timi oara 

 

Serviciul Juridic, cu adresa nr. ....../29.04.2015, 
înregistrat la Direc ia General Regionala a Finan elor Publice Timi oara sub nr. 
......../30.04.2015 asupra faptului c , prin Sentin a civil nr. xxxx pronun at în 
edin a public din

 

septembrie 2014 de c tre Tribunalul Timi în dosar nr. 
....../....../2014, r mas definitiv

 

la data de 04.2015 prin Decizia nr. /2015  
pronun at de Curtea de Apel Timi oara, s-a anulat Decizia 
nr ../ ../28.11.2013 i a fost obligat D.G.R.F.P Timi oara ca organ 
competent în solutionare conform art.209 din Codul de procedura Fiscala s 
procedeze la solu ionarea pe fond a contestatiei

 

formulata împotriva Deciziei de 
impunere nr......../29.10.2012 i a Raportului de inspectie fiscala nr......./22.10.2012 
de c tre

 

                                                                    X 
       CUI . 

                                                             CNP 
înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul D.G.F.P. a jud. 

Timi

 

sub nr. ../07.05.2013 i la Direc ia General a Finan elor Publice a Jud. 
Timi sub nr. ./16.05.2013, contesta ie respins ca nedepus în termenul legal 
conform Deciziei nr ../28.11.2013 a D.G.R.F.P Timi oara, anulat definitiv de 
Curtea de Apel Timi oara.     

Luând act de Sentin a civil nr. xxxxx din ..... septembrie 2014, pronun at 
de Tribunalul Timi

 

Sec ia contencions administrativ i fiscal, în Dosar 
nr......../30/2014, r mas definitiva si executorie prin Decizia civil 
nr......./28.04.2015, pronun at de Curtea de Apel Timi oara prin care s-a anulat 
Decizia nr ./28.11.2013 i a fost obligat D.G.R.F.P Timi oara s procedeze la 
solu ionarea pe fond a contestatiei

 

formulata împotriva Deciziei de impunere 
nr......../29.10.2012 i a Raportului de inspectie fiscala nr.10148/22.10.2012, 

Agen ia

 
Na ional de 

 
Administrare Fiscal

 
Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii

  
Str. Gh. Lazar nr. 9B 
300081, Timi oara 
Tel : +0256 499334 
Fax :+0256 499332 
e-mail:info.adm @dgfptmmfinante.ro

 

nr. inreg. ANSPDCP 20012 

 
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
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D.G.R.F.P Timi oara ca organ competent în solu ionare

 
conform art. 209 Cod 

procedur fiscal

 
se va investi cu solu ionarea pe fond a contesta iei pentru

 
suma 

total de xxxxx lei reprezentând : xxxxxx lei taxa pe valoarea adaugata, xxxxx lei 
dobinzi de intirziere aferente TVA si xxxxx lei penalitati de întârziere aferente 
TVA, stabilite prin Decizia de impunere nr. ......./29.10.2012 emis de Activitatea 
de Inspec ie Fiscala din cadrul D.G.F.P a Jud. Timi .  

 

   
Petentul a formulat contesta ie

 

împotriva Deciziei de impunere nr. 
../29.10.2012 privind taxa pe valoarea ad ugat i alte obliga ii fiscale stabilite 

la persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice

 

nedeclarate organelor fiscale, Raportului de inspec ie fiscal nr ./22.10.2012, 
Procesului Verbal nr. ../30.10.2009 si a Deciziei nr ../17.12.2009 cu privire 
la solu ionarea  contesta iei formulate împotriva procesului verbal nr ../30.10.2009   
emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal . 

  

Referitor la contesta ia formulata de X, împotriva Procesului - Verbal  
nr. ../30.10.2009 emis  de  organul de inspectie  fiscala din cadrul D.G.F.P 
Timi , precum si a Deciziei nr. /17.12.2009 cu privire   la solutionarea 
contestatiei  formulate impotriva procesului  verbal  nr.  ./30.10.2009, 
inveder m c , din documenetele  existente la dosarul

 

cauzei rezult c , Procesul - 
Verbal  nr. ./30.10.2009 emis de D.G.F.P. Timi , contestat de petent în 
condi iile legii, a fost solu ionat de catre D.G.F.P. a jude ului Timi 

 

Activitatea 
de Inspec ie Fiscal Timi oara prin Decizia nr. ./17.12.2009 privind 
solu ionarea contesta iei formulat de domnul X înregistrat la D.G.F.P. a jud. 
Timi sub nr. ../18.11.2009 în care s-a decis respingerea ca fiind f r obiect a 
contesta iei formulate de petent împotriva Procesului verbal nr. ./30.10.2012 
emis de D.G.F.P. a jud. Timi 

 

Serviciul de Inspec ie Fiscal Persoane Fizice 2. 

 

Procesul - Verbal nr. ../30.10.2009 i Decizia nr. /17.12.2009 emis 
de D.G.F.P. a jude ului Timi au fost atacate de petent în instan , f când 
obiectul Dosarului nr ./2010, iar prin Sentin a civil nr. ./CA 
pronun at de

 

Tribunalul Timi la data de 02 .. 2010 a fost admis în parte 
ac iunea reclamantului X prin anularea Deciziei nr. /17.12.2009 i a 
Procesului - Verbal  nr. ../30.10.2009 i respingerea ca inadmisibila a 
petiturilor având ca obiect  Constatarea caracterului civil i neimpozabil din 
punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, al tuturor actelor care au facut 
obiectul controlului i constatarea c ,  vânzarea bunurilor de c tre persoanele 
fizice pe perioada 2004 - 2009, nu este activitate economica i nu s-a efectuat în 
scopul ob inerii de venituri i ca nu are caracter de continuitate, conform art. 
127(2) Cod Fiscal  avand în vedere prevederile art. 111 cod procedura civila 
raportat la art. 8 pct.1 din legea 554/2004.              

La data de ...02.2011, Curtea de Apel Timi oara a admis recursul 
formulat de pârâta recurent Direc ia General a Finan elor Publice Timi 
împotriva Sentin ei Civile nr /02.06.2010, pronun at de Tribunalul Timi în 
dosarul nr ../2010, în contradictoriu cu reclaman ii intima i X i Y, a 
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modificat Sentin a Civil atacat în sensul respingerii ac iunii reclaman ilor ca 
fiind inadmisibil , solu ie r mas irevocabil prin respingerea de c tre Înalta 
Curte de Casa ie i Justi ie a recusului formulat de ace tia ca nefondat.   

Pe cale de consecin la data prezentei D.G.R.F.P Timi oara, competent 
conform art. 209 Cod Procedur Fiscal va proceda la solu ionarea pe fond a 
contesta iei în leg tur cu Decizia de impunere si Raportul de inspectie fiscal 
care a stat la baza emiterii acestuia.       

Suma total contestat este de xxxx lei  din care:   
- xxxxx lei reprezentind taxa pe valoarea adaugata 
- xxxx lei dobinzi de intirziere aferente TVA 
-   xxxxx lei penalitati de intirziere aferente TVA. 
Contesta ia a fost semnat de petent, a a dup cum prevede art. 206 din 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

          

În ceea ce prive te termenul legal de depunere a contesta iei, se re ine c , în 
condi iile în care prin Sentin a civila nr. 3599 din 30 septembrie 2014, pronun at 
de Tribunalul Timi în Dosar nr ./30/2014, r mas definitiva si executorie 
prin Decizia civil nr ./28.04.2015, pronun at de Curtea de Apel Timi oara a 
fost anulat Decizia nr ./ /28.11.2013 i a fost obligat autoritatea fiscala 
la solu ionarea pe fond a contestatiei, contesta ia formulata de Dl. X se consider 
depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

         

Cu privire la excep iile de fond invocate de petent referitoare la prescrip ia 
obliga iilor de plat de natura TVA cuprinse în Decizia de impunere nr. 
10409/29.10.2012, inveder m c cele dou instan e de control judiciar, atât 
Tribunalul Timi cât si Curtea de Apel Timi oara au obligat D.G.R.F.P Timi oara 
ca organ competent conform art. 209 Cod procedur fiscal la solu ionarea pe 
fond a contestatiei formulate de X, aceast solu ie decurgând din obligarea 
D.G.R.F.P Timi oara a solu ion rii pe fond a

 

contesta iei, de c tre cele doua 
instante de control judiciar.      

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

 

I. Prin contestatia formulata,  dl. X ataca in procedura prealabila Decizia de 
impunere nr. /29.10.2012 prin care s-a stabilit ca si obligatie de plata suma 
de xxxxx lei reprezentind : 

- xxxxx lei taxa pe valoarea adaugata 
- xxxxx lei dobinzi de intirziere aferente TVA 
-   xxxx lei penalitati de intirziere aferente TVA. 
Pe fondul cauzei, petentul solicit admiterea contesta iei ca fiind 

întemeiata, anularea Deciziei de impunere nr. .. din 29 octombrie 2012, a 
Raportului de inspec ie fiscala nr . din 22.10.2012, a Procesului-Verbal nr. 

.0/30.10.2009 si a Deciziei nr. ./17.12.2009 privind solutionarea 
contestatiei la procesul verbal, precum si exonerarea de la plata obligatiilor 
fiscale ca nedatorate, stabilite in mod nelegal.   
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Ulterior prezent rii sintetice a constat rilor organelor de inspec ie fiscal , 

petentul detaliaz motivele contesta iei, ar tând urm toarele:

 
1. Deoarece toate terenurile arabile, p sunile, fânetele extravilane au fost 

detinute in coproprietate cu sotia sa Y, apreciaz sub acest aspect ca, organele de 
control au stabilit si au calculat TVA-ul de plata la o baza eronata, deoarece nu se 
poate ignora relatia sot-sotie, si faptul ca bunurile sunt detinute in coproprietate, 
pe care legiuitorul o prezuma a fi in cote p r i egale.

 

Prin urmare apreciaza ca plafonul corect trebuia sa fie 2x200.000 lei, 
respectiv 400.000 lei, iar in acest context este evident ca sumele pe care organele 
de control le-au stabilit ca ar fi datorate in contul TVA nu au fost stabilite corect. 

Invoca jurisprudenta Curtii de Justitie Europene, cat priveste calitatea de 
persoana impozabila a unei comunit ti matrimoniale de bunuri: (CJE, Cauza C-

25/03, Finanzamt Bergisch Gladbach c. Hans LI. Hundt-Esswein (HE), publicata 
in Culegere 2005, p. 1-3123 (43)).   

De asemenea, considera ca in mod nelegal organele fiscale au calculat taxa 
pe valoarea ad ugat retroactiv, deoarece: 

- potrivit adresei nr. emise de ANAF la data de 23.01.2008 catre 
Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România, rezulta ca doar începând cu 
data 01.01.2008, pentru transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul 
personal se va plati TVA; 

- adresa nr. /04.03.2008 emisa de ANAF c tre toate Direc iile 
Generale a Finantelor Publice din tara, confirma si l mure te modul de 
implementare si înregistrare a persoanelor fizice care realizeaz venituri cu 
caracter de continuitate din transferul dreptului de proprietate asupra 
propriet ilor imobiliare, din care rezulta ca, doar începând cu data 01.01.2008, 
pentru transferul propriet tilor imobiliare din patrimoniul personal se va plati 
TVA; desi Codul de Procedura Civila, care se aplica si Codului de Procedura 
Fiscala, statueaz neretroactivitatea legii, deoarece prin Ordinul nr. 914 din 28 
iulie 2005 privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile 
din transferul propriet tilor imobiliare din patrimoniul personal era obligatia 
notarilor publici, potrivit cu modelul impus prin art. l din Ordin sa retina si sa 
vireze impozitul stabilit pentru vânzarea de bunuri imobile din patrimoniul 
personal. 

De asemenea, sus ine c prin Legea nr. 343/2006 în Codul Fiscal a fost 
introdus art.77, ind. l, cu privire la definirea venitului din transferul propriet tilor 
imobiliare din patrimoniul personal, astfel, rezulta ca aceste norme nu ii sunt 
aplicabile sau aplicarea lor in cazul persoanelor fizice care înstr ineaz imobile 
din patrimoniul personal-propriu nu este clara. 

Prin urmare, arat c , la data la care persoana fizica a transferat bunurile 
imobile din patrimoniul personal, obligatoriu a datorat impozitul calculat si 
retinut de c tre notarul public la valoarea stabilita conform expertizarii terenurilor 
din extravilan potrivit cu plafonul de 200.000 lei, f r ca notarul public sa 
mentioneze si aplicarea vreunei alte taxe. 
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Sus ine ca vânz rile efectuate sunt din patrimoniul personal detinut in 

coproprietate cu sotia sa Y, si nu a cump rat aceste bunuri spre a fi vândute în 
scop comercial. 

Astfel, arata c , prin art. 127 alin. (8) Cod Fiscal, nou introdus prin Legea 
nr. 343/2006 si modificat prin Ordonanta de Urgenta nr. 106/2007, aplicabila de 
la data de 01.01.2008, valorificând posibilitatea oferita de norma comunitara (art. 
4 paragraf 4 din Directiva a sasea), legiuitorul roman a decis sa considere 
întreprinderile independente asociate ca un grup fiscal unic, sub rezerva 
îndeplinirii a doua conditii principale: 

1. - intre diversele   entitati - persoane   impozabile sa   existe relatii 
strinse de natura organizatorica, financiara si economica; 

2. - toate persoanele impozabile sa fie   stabilite in România.        
Prezint   condi iile si limitele concrete ale valorific rii acestei oportunit ti 

care au fost detaliate prin Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
coerspunzatoare art. 127 C. Fisc. Fiscal pct. 4, alin. (l) - (4), concluzionând c 
sotul+sotia = nu pot forma un grup fiscal unic, asa cum eronat au sus inut 
organele de control in RIF precum si in Decizia de impunere, deoarece 
constituirea unui grup fiscal unic conform legislatiei in vigoare era imposibil de 
aplicat înainte de 01.01.2009, respectiv 01.01.2008 odat cu intrarea in vigoare a 
OUG 106/decembrie 2007). 

Analizind actele adiministrativ fiscale principale si subsecvente, petentul 
arat c ori de cate ori se invoca texte de lege pentru a se justifica TVA, se 
utilizeaz expresia legala exploatarea bunurilor , însa organul de control nu arata 
niciunde daca se refer la operatiunile prin care a cump rat terenurile arabile 
extravilane, finetile arabile, p sunile, la operatiunile prin care a vândut aceste 
terenuri, la cultivarea terenurilor, sau poate la valoarea productelor (productia 
agricola obtinuta), închirierea acestor bunuri, aspect usor de verificat, prin 
adeverintele emise de c tre prim riile in raza c rora se aflau aceste terenuri, ca le-
a folosit in scop personal; (Adeverinta de la Prim ria Giarmata, Adeverinta de la 
Prim ria Pischia, Adeverinta de la Prim ria Ma loc, facturi cu care a achizitionat 
motorina, s mânta, îngr s minte, ierbicide, etc).

 

Petentul considera ca nu este persoana impozabila din punct de vedere al 
art. 127, bunurile sale nu au f cut parte din patrimoniul afacerii, ci din 
patrimoniul s u, deoarece si declaratia 208 care a stat la baza verific rii sale se 
numeste "Declaratie informativ privind impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.  

De asemenea, arat c nu si-a exercitat nici dreptul de deducere integral sau 
partial, deoarece facturile fiscale de cump rare con in si TVA pl tit, deci nu 
îndeplineste cele trei conditii ca sa se afle in situatia de a livra bunuri, purt toare 
de TVA.   

Începând cu anul 2004 - 2005, arat c , potrivit art. 152 si 153 din Codul 
Fiscal, a avut obliga ia s se înregistreze i s depun decontul de TVA, în raport 
de fiecare act de vânzare-cump rare în parte, îns , în opinia sa, se omite cu 
des vâr ire faptul ca nu a existat cadrul normativ care sa permit o asemenea 
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conformare, stiindu-se bine ca OUG nr. 106/2007 a intrat in vigoare abia la 
01.01.2008, iar Normele metodologice aplicabile si mai târziu, respectiv la data 
de 15.07.2008, publicate in MO nr. 533.  

Arat c , concluzia organelor de control c , intentia de revânzare a pornit 
din momentul în care a început sa vânda bunurile din patrimoniul personal, nu 
este relevanta si nu este reala, deoarece inten ia de revânzare nu o poate invoca 
decât cump r torul conform legii.    

 

De i organele de control fac referire la contractul nr. 739/23.02.2007 de 
cump rare din aceea i zi cu cel de vanzare nr. 740/23.02.2007, petentul  sus ine 
c , acestea nu au luat în considerare ante-contractul de cump rare nr.1/05.01.2007 
depus în proba iune, pentru terenul cultivat din toamna anului 2006.      

   

Arat c , decizia de vânzare a terenului cur i construc ii + teren arabil 
extravilan în suprafa de 25,4 Ha (l Ha curti constructii restul arabil extravilan) a 
survenit în momentul în care nu a mai putut fi folosit in scopul pentru care a fost 
achizitionat, deoarece în Consiliul Jude ean Timis prin Hot rârea nr. 
35/30.05.2006 privind aprobarea reglementarilor urbanistice si criteriilor 
obligatorii pentru stabilirea amplasamentelor fermelor de suine in extravilanul 
unit tilor administrativ-teritoriale din judetul Timis, s-a comunicat ca pe acel 
teren nu mai putem construi ferma zootehnic pentru ca s-a schimbat Planul 
Urbanistic General al localit ii Giarmata, iar ca urmare a acestei Hotarâri in 
localitatile din zonele spatiului Metropolitan nu se pot construi ferme de animale. 
Nemaiprimind avizele necesare pentru scopul de a face ferma zootehnica, nu a 
avut posibilitatea materiala de a schimba destinatia in spatii de depozitare sau 
industriale. 

 

Arat ca, la momentul înstr in rii acestora nu au fost emise certificate de 
urbanism sau autorizatii de construire, lucru care poate fi probat cu martori, 
adrese, hot râri, i c , din contra, cei

 

care au achizitionat de la petent au 
solicitat Prim riei Giarmata, tocmai in toamna anului 2007, dup ce au luat 
recolta, (Certificat de Urbanism nr. 211/06.11.2007) cu schimbarea destinatiei in 
Centru logistic. 

Ulterior prezent rii punctului de vedere al Agentiei Na ionale de 
Administrare Fiscala astfel cum rezulta din NOTA

 

înregistrata sub nr 
./02.09.2009 - respectiv c pentru tranzactiile imobiliare efectuate de c tre 

persoane fizice, ar fi existat obligatia platii contravalorii TVA, petentul indic 
textele de lege din con inutul carora rezulta modul de interpretare eronat al legii 
de catre ANAF.   

Analizând con inutul sintagmei Activitatea economic , prin prisma 
dispozi iilor art. 141 alin. (2) lit. f),

 

art. 126, art. 127 din Codul fiscal, petentul 
concluzioneaz c  între codul comercial, codul civil i cel fiscal dispozi iile 
codului fiscal se aplic în materie fiscal , dar precizarea din norme nu este la 
nivel egal de lege, ci interpretativ la nivelul normelor metodologice, caz în care se 
aplic regula ierarhiei actelor normative, norma metodologic neavând putere s 
modifice sau s adauge la textul comercial. 
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De asemenea, în motivarea contesta iei, în opinia sa, referitor la  caracterul 

de continuitate asimilat din definirea caracterului de ocazional, explicarea 
termenului de continuitate pentru vânz rile de imobile nu este definit în mod 
expres de legiuitor rezultând compararea altor norme legale referitoare la 
persoanele nestabilite în România, care au un caracter special, iar HG nr. 
1840/2004 adaug la norma pct.3(1) referitoare la art. 127 alin. (2) din Codul 
fiscal astfel c pentru anul 2005 vânzarea propriet ilor imobiliare din 
patrimoniul personal nu poate fi reîncadrat pentru plata TVA.   

Referitor la încadrarea unei persoane fizice ca pl titor de TVA pentru 
vânz rile de imobile din patrimoniul persona, petentul arat c aceasta

 

nu poate 
fi f cut în condi iile Codului Fiscal aplicabil pân în decembrie 2009;

  

- analizeaz distinct prevederile art. 127 coroborat cu art. 46 Cod fiscal 
raportat la art. 771 i urm toarele din Codul fiscal concluzionând c Tratamentul 
fiscal al impozit rii veniturilor la tranzac iile din patrimoniul personal guvernate 
de art. 771 capitolul VIII CF, comparat cu cel de impozitare a profitului din 
activit i independente guvernat de art. 46 CF, ar necesita corectarea tuturor 
actelor notariale, pe baza procedurii de la art. 772 CF, care s reflecte reîncadrarea 
din patrimoniul personal în cel comercial (schimbarea metodei de impozitare din 
impozitarea venitului în impozitarea profitului);  

- în conformitate cu art. 771 din Codul fiscal nu este prev zut 
obligativitatea re inerii TVA pentru persoane fizice, astfel c cererea de plat a 
TVA c tre bugetul de stat este abuziv i incorect i retroactiv ar crea pierderi 
persoanei fizice care anterior nu era obligat la plata TVA ;

  

- arat c în cazul oblig rii persoanei fizice la plata TVA, aceasta ar trebui 
ca prin reîncadrare s beneficieze de regulile art. 772 Cod fiscal, notarul urmând a 
proceda la rectificarea actului notarial în sensul ca vânz torul s aib dreptul de a 
colecta TVA de la cump r tor în caz contrar statul îmbog indu-se f r just 
cauz , prin aplicarea unor m suri care exced principiile civile, comerciale si 
fiscale, câstigând, în opinia sa, de pân la nou ori, în modalit ile pe care le 
prezint în detaliu în contesta ia formulat .    

 

Referitor la  Directivele TVA, petentul invoca Directiva a 6-a (Directiva 
nr. 77/388/CE) aratând c , aceasta 

 

contine, la art. 4 paragraful 3, o dispozitie care 
conferea statelor membre dreptul de a considera ca si contribuabili, persoane care 
efectuau ocazional activitati dintre cele mentionate la art. 2 cum ar fi in special 
anumite operatiuni efectuate in leg tura cu cladiri sau terenuri construibile (speta 
Floridienne SA si Berginvest SA, C - 142/99). In Directiva nr. 112/20U6/CE, 
acest text a fost reluat la art. 12 paragraful l in aceeasi formulare.  

Petentul su ine astfel c ,

 

organele de inspectie fiscala au f cut o aplicare 
gresita a normelor de drept de  fapt si au înc lcat principiul securit tii juridice 
si a  realit tii fiscale, deoarece Curtea Europeana a Drepturilor Omului si 
Tribunalul Comunitatii Europene au stabilit ca principiul securitatii juridice 
constituie un principiu fundamental de drept, care impune in special ca o 
reglementare sa fie clara si exacta, pentru ca justitiabilii sa isi poat cunoaste 
f r ambiguitate drepturile si obligatiile

 

si sa ia decizii in consecinta (Cauza T-
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216/05, Mebrom NV, paragraful 108; Cauza T 43/02, Jungbunzlauer, paragraful 
71; Cauza T-171/00, Peter Spruyt, paragrafele 51,65, 67,70.71,72). 

Concluzionând, petentul arat c , op iunea statului român de a impune 
retroactiv tranzactiile imobiliare în modul cel mai exigent posibil este un exemplu 
al înc lc rii principiilor fundamentale ale dreptului fiscal european: începând cu 
principiile certitudinii si predictibilit tii legii si terminând cu principiul 
propor ionalit ii. 

Mai arat c , în perioada 2007-2009 nu au existat dispozitii exprese ale 
legislatiei fiscale care s reglementeze tratamentul fiscal din perspectiva TVA al 
acestor operatiuni economice, iar administratia fiscal nu a efectuat în toat 
aceast perioad niciun demers de impunere a contribuabililor sau de mediatizare a 
presupuselor obliga ii fiscale, astfel m sura administrativ ulterioar a statului 
român de a solicita TVA retroactiv si major ri de întârziere care în general 
dep sesc cuantumul debitului principal nu

 

este  proportional . 

  

Petentul motiveaz

 

contesta ia i prin referire la procedura ramburs rii 
intra-comunitare de TVA, documentatia ce trebuie depus în sustinerea unei 
cereri de rambursare.  

Arat c , la acest moment exist pe rolul instan elor nationale o multitudine 
de dosare initiate de persoane impozabile stabilite în Uniune c rora li s-au refuzat 
ramburs ri de TVA de miliarde de euro, pe considerente care dep sesc si cea 
mai exigent interpretare a principiului propor ionalit ii.

 

Concluzia ce se 
desprinde din analiza la nivel comunitar este ca legiuitorul roman nu a dorit 
sa includ in legislatia interna si activit tile cu caracter ocazional, iar 
caracterul ocazional sau profesional r mâne o chestiune de fapt care trebuie 
probata de la caz la caz. 

Referitor la rolul activ al ANAF, petentul sus ine c ANAF nu are doar 
un rol de colectare al taxelor, ci si unul de îndrumarea contribuabililor, astfel 
c ,  în exercitarea acestuia din urma, ANAF avea obligatia ca prin mijloace de 
orice natura sa aduca la cunostinta contribuabililor dispozitiile oricarei legi 
intrate in vigoare sau orice modificare la o lege. 

Ca urmare a tuturor  obiectiunilor expuse în cuprinsul  contestatiei sale, 
petentul solicita sa se constate nulitatea absoluta a actelor administrative 
întocmite: Decizia de impunere nr. xxxxx din octombrie 2012 si a Raportului 
de inspec ie fiscal nr

 

din 22.10.2012, concluzionând c , fa a de faptul ca 
nici Decizia nr. 2/12 aprilie 2011 a Comisiei Centrale Fiscale nu defineste in mod 
clar aplicarea TVA si nici chiar onorata instanta a Inaltei Curti de Casatie si 
Justitie, nu se poate lamuri vis-â-vis de Decizia nr.2/2011 a Comisiei Centrale 
Fiscale, in contextul in care baza de impozitare, cum rezulta din actul normativ 
intern, art. 137 alin.(l) lit.a) si alin.(2) lit.a) din Codul fiscal care transpun 
prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului UE, art.73 si art.78 lit.a) are in 
vedere "contrapartida obtinuta", iar aceasta a fost stabilita de partile contractante 
fara TVA in cazul reconsiderarii statutului vânzatorului de persoana impozabila 
in scopuri de TVA, contrapartida (pretul) livrarii bunului imobil fiind stabilita de 
parti, fara nici o mentiune cu privire la TVA, art.73 si 78 din directiva 
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2006/112/CE a Consiliului UE, aceste prevederi deci, trebuie interpretate in 
sensul ca baza de impozitare o reprezinta : 

1. contrapartida (pretul) livrarii bunului stabilita de parti diminuata cu 
cota de TVA; sau 

2.contrapartida (pretul) livrarii bunului convenita de parti? 
Fata de întrebarea preliminar sesizat în temeiul dispozi iilor art.267 

din TFUE, petentul solicita ca în baza dispozi iilor art. 214 Cod procedura fiscala:

 

1. SUSPENDAREA PROCEDURII DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI 
PE CALE ADMINISTRATIVA pina la pronuntarea unei hotariri preliminare de 
c tre Curtea de Justitie a Uniunii Europene,

 

cerinta solicitata de Inalta Curte de 
Casatie si Justitie - Sectia de Contencios-Administrativ si Fiscal in Dosarul nr. 
6957/2/2010. 

   

2.Anularea in totalitate a Deciziei de Impunere nr

 

din  
octombrie 2012, emisa de organul de inspectie fiscala, ca netemeinica si 
nelegala; 

   

3. Anularea  Raportului de Inspectie Fiscala ca fiind nelegal si a 
tuturor actelor subsecvente RIF-ului ca netemeinic si nelegal; 

   

4. Anularea Procesului - Verbal   nr. /30.10.2009,   emis   de   
organul   de inspectie   fiscala, precum   si a   Deciziei nr ./17.12.2009 cu 
privire   la solutionarea contestatiei     formulate     impotriva     procesului  
verbal  nr.  ../30.10.2009,  ca netemeinice si nelegale. 

5.  Exonerarea de la  plata TVA in suma de xxxx  lei, a dobinzilor 
de intirziere in suma de xxxxx lei si a penalitatilor de intirziere in suma de 
xxxx lei ca nedatorate, stabilite in sarcina sa in mod nelegal; 

6. Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale 
administrativa, in imprejurarea in care se va trece la executarea actelor atacate 
pina la pronuntarea unei hotariri preliminare.  

II. În perioada supus inspec iei fiscale 01.01.2005 - 31.12.2011, organele 
de inspec ie fiscal au constatat ca au fost incheiate 

 

contracte de vânzare-
cumparare având ca obiect vânzarea de imobile detinute in proprietate de c tre 
persoanele fizice X si Y.  

În urma analiz rii datelor înscrise în cele xx

 

contracte de vânzare 

 

cump rare, s-a constatat c :   

 

       - în perioada 01.01.2005 - 31.05.2005 persoana fizic X împreun cu so ia Y 
a efectuat 5 opera iuni constând in transferul asupra propriet ii unor imobile,

 

scutite din punct de vedere al TVA. 
- începând cu data de 01.06.2005, persoana fizic X realizeaz treizeci de 

opera iuni scutite de TVA, precum si unsprezece operatiuni taxabile din punct de 
vedere al TVA.                 

Organele de inspec ie fiscal au

 

stabilit c , opera iunile realizate de c tre 
persoana fizica X prin încheierea a opt contracte de vanzare cumparare in 
perioada 03.06.2005 - 31.08.2006, sunt opera iuni taxabile din punct de vedere al 
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TVA, respectiv persoana impozabila a livrat terenuri arabile extravilane, precum 
si fâne e extravilane. 

 
De asemenea, opera iunile realizate de c tre contribuabil in data de 

23.02.2007, când in baza contractului de vanzare - cumparare nr.xxx/23.02.2007 a 
transferat dreptul de proprietate asupra unui teren construibil (cur i construc ii), in 
data de 14.12.2007, când in baza contractului de vânzare-cump rare 
nr.xxxx/14.12.2007 a transferat dreptul de proprietate asupra unui teren 
construibil (gradina intravilan), precum si in data de 28.08.2009, când in baza 
contractului de vanzare-cumparare nr. ./28.08.2009 a transferat dreptul de 
proprietate asupra unui teren construibil (arabil intravilan extins) sunt operatiuni 
taxabile din punct de vedere al TVA pentru care nu se aplica scutirea prevazuta la 
art. 141, alin. (2) lit.f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modific rile si complet rile ulterioare.  

În consecin , organele de inspectie fiscala au stabilit obliga ii privind taxa 
de plata si accesoriile aferente in sarcina persoanei impozabile X conform 
prevederilor art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, pct.62 , alin. (2) din H.G. nr. 44/2004, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal.  

În ceea ce prive te stabilirea TVA deductibila 
Organele de inspectie fiscala au constatat ca in perioada supusa 

inspectiei fiscale persoana fizica X a realizat o activitate economica ce 
implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea ad ugata cu drept 
de deducere, dar nu a solicitat organului fiscal competent înregistrarea in 
scopuri de TVA. 

În condi iile în care ar fi solicitat organului fiscal competent inregistrarea in 
scopuri de TVA in conformitate cu prevederile legale, persoana fizica X avea 
posibilitatea s -si exercite dreptul de deducere total sau partial a taxei pe valoarea 
adaugata evidentiata in facturile fiscale de c tre furnizorii de bunuri, înregistrati 
in scopuri de TVA, precum si a serviciilor prestate in folosul persoanei 
impozabile X de c tre persoane înregistrate in scopuri de TVA si evidentiate ca 
atare în documentele emise de c tre prestatori c tre beneficiarul X (ex.TVA 
aferenta cump r rii imobilelor in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 

./02.2007, care au fost achizitionate de la persoana impozabila din punct de 
vedere al TVA, respectiv S.C. "xxxx" S.R.L. având CIF: RO  din data de 
04.2003). 

Deoarece d-nul X nu a solicitat inregistrarea ca pl titor de TVA, organul 
fiscal a procedat la inregistrarea din oficiu a contribuabilului, conform art. 153, 
alin.(8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.  

În ceea ce prive te  stabilirea TVA colectata 
Organele de inspec ie fiscala au constatat ca, începând cu data de

 

01.06.2005, persoana fizica X avea obliga ia colect rii taxei pe valoarea 
ad ugata aferenta opera iunilor taxabile efectuate,

 

având ca obiect transferul 
de proprietate asupra unor imobile, prin vânzare, dup cum urmeaz :
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- in perioada 01.06.2005 - 31.12.2006, xx opera iuni constând in 

vânz ri de terenuri extravilane, având categoriile de folosin a " fâne e 
extravilan" si "arabil extravilan", opera iuni taxabile din punct de vedere al 
TVA.  

- in perioada 01.01.2007 - 28.08.2009, xx opera iuni constând in 
vânzarea unor terenuri intravilane construibile, respectiv având categoria de 
folosin a "curti constructii", gradina intravilan" si "arabil intravilan extins", 
operatiuni taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.  

 

Prin urmare, in perioada supusa inspec iei fiscale persoana fizica X a 
realizat opera iuni taxabile din punct de vedere al TVA, venitul realizat fiind

 

in 
suma de xxxxx lei. 

In consecin a, organele de inspec ie fiscala au stabilit obliga ii fiscale 
de natura taxei pe valoarea adaugata de plata si accesorii aferente, în sarcina 
persoanei impozabile X conform prevederilor art.152, alin.(6) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, in 
care se prevede coroborat cu pct.62 , alin. (2) din H.G. nr. 44/2004, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal.  

Ca urmare opera iunilor impozabile efectuate, în perioada verificat , 
organele de inspec ie fiscala au stabilit o baza de impozitare in suma de 
xxxxxxxx lei, iar prin aplicarea cotei standard de 19% asupra bazei 
impozabile în suma de xxxxxx lei s-a stabilit taxa pe valoarea ad ugata in 
suma de xxxxx lei, deoarece valoarea de vânzare a imobilelor care au f cut 
obiectul contractelor de vanzare-cumparare nu a continut TVA.  

Pentru diferenta de TVA de plata stabilita suplimentar in suma totala de 
xxxxx lei, organele de inspectie fiscala au procedat la calcularea de dobânzi 
de intarziere in suma totala de xxxxx lei, conform prevederilor art.119 si 120 
din O.G.nr. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, cu modific rile si 
complet rile ulterioare. 

 

Tototdata în conformitate cu prevederile art.120^1, lit.c), din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, organul de inspectie fiscala a calculat penalit ti de 
întârziere în sum totala de xxxxxx lei. 

În considerarea Sentin ei civile nr......./2014 pronun at de Tribunalul 
Timi , definitiv conform Deciziei civile nr. ....../2015 a Cur ii de Apel Timi oara, 
în Dosar nr. ......./2014, conform c reia D.G.R.F.P. Timi oara este obligat s 
solu ioneze pe fond contesta ia

 

formulat de Dl. X împotriva Deciziei de 
impunere nr......../29.10.2012 i a Raportului de inspec ie fiscal 
nr........./29.10.2012 i având în vedere c referatul cu propuneri de solu ionare a 
contesta iei existent la dosarul cauzei nu con inea propuneri

 

de solu ionare a 
contesta iei având în vedere argumentele din contesta ia formulat

 

de petentul X, 
D.G.R.F.P Timi oara ca organ competent în solu ionaea contesta iei, cu adresa 
nr........./08.05.2015, a solicitat A.J.F.P Timi - Activitatea de Inspec ie Fiscal 
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completarea dosarului cauzei cu referatul cu propuneri de solutionare a 
contestatiei con inând propuneri de solu ionare pe fond a contesta iei.  

Cu adresa nr. ......../12.06.2015, înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. 
......./15.06.2015, organele de inspec ie fiscal au transmis referatul cu propuneri 
de solutionare a contestatiei con inând propuneri de solu ionare pe fond a 
contesta iei. 

  

III.  Având în vedere actele i documentele depuse în sus inerea cauzei, 
motivele invocate de petent, documentele existente la dosarul contesta iei i 
prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c Ministerul Finan elor 
Publice prin Direc ia General Regionala a Finan elor Publice Timi oara este 
investit a se pronun a dac în mod corect i legal, reprezentan ii Activit ii de 
Inspec ie Fiscal Timi au stabilit în sarcina petentului suma total de xxxxxx lei 
reprezentând tax pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar cu accesoriile 
aferente.     

În fapt, în perioada 01.01.2005 - 31.12.2011, Dl. X, în calitate de vânz tor, 
împreun cu so ia Y, a efectuat un num r de 46 tranzac ii imobiliare cu terenuri 
arabile extravilane, faneata extravilan i terenuri intravilane, constructii vechi; în 
scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate, devenind

 

persoan 
impozabil i desf urând activit ti economice.  

 

Din documentele existente la dosarul cauzei, se constatat c , începând 
cu data de 03.2005, petentul X a înstr inat, prin vânzare, urm toarele categorii 
de imobile:       

- în baza a 41 contracte de vânzare 

 

cumparare, terenuri extravilane, având 
categoria de folosin arabil extravilan i fâne extravilan  

 

- în baza unui contract de vânzare 

 

cumparare, respectiv Contractul de 
vânzare 

 

cumparare nr.xxx/23.02.2007, terenuri extravilane având suprafa a de 
. ha, categoria de folosin arabil extravilan i suprafa a de 1 ha,  categoria 

de folosin cur i construc ii  

 

- în baza unui contract de vânzare 

 

cumparare, respectiv Contractul de 
vânzare 

 

cumparare nr ./14.12.2007, terenuri intravilan construibil,  având 
categoria de folosin arabil intravilan  extins . 

  

- în baza unui contract de vânzare 

 

cumparare, respectiv Contractul de 
vânzare 

 

cumparare nr ../28.08.2009, un teren arabil intravilan având categoria 
de folosin gradina intravilan .  

-  în baza unui contract de vânzare 

 

cumparare, o construc ie veche 
constând într-o uscatorie, proprietate comuna a locatarilor imobilului  situat în 
Timi oara  

-  în baza unui contract de vânzare 

 

cumparare, o construc ie veche 
constând într-un apartament proprietate personal , dobândit prin mo tenire 
împreun cu . în anul 2004 .  

Astfel, în perioada 01.01.2005 - 31.05.2005 persoana fizic X împreun 
cu so ia Y a efectuat 5 opera iuni constând in transferul asupra propriet ii 
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unor imobile, respectiv terenuri arabile extravilane, scutite din punct de 
vedere al TVA. 

Începând cu data de  01.06.2005, dl. X, împreun cu so ia, a efectuat un 
num r de zece opera iuni taxabile din punct de vedere a TVA, o opera iune 
taxabil par ial i treizeci de opera iuni netaxabile (prezentate în anexa nr.1 la 
Raportul de inspectie fiscala).  
     Ca urmare efectu rii celei de-a doua vânz ri în anul 2005, respectiv în 
data de 04.04.2005, când a fost încheiat Contractul de vânzare 

 

cump rare 
nr ../04.04.2005, se constatat ca persoana fizic X a dep it  plafonul de 
scutire TVA, realizând o cifr de afaceri superioar sumei de 200.000 lei, 
nesolicitând înregistrarea ca pl titor de TVA, în conformitate cu prevederile 
art.153 alin.(1) lit.a) i art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare

 

Astfel, persoana fizic X, conform art. 153 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, de la 
efectuarea celei de-a doua tranzac ii realizând o cifr de afaceri de xxxxx lei, cu 
dep irea plafonului de scutire stabilit de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
art. 152 alin.(1) i anume 200.000 lei, avea obliga ia s solicite înregistrarea ca 
pl titor

 

de taxa pe valoarea ad ugat , în regim normal în termen de 10 zile de la 
data dep irii plafonului de scutire, a a cum prevede art.152 alin.(3) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

 

Petentul nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, în condi iile în care 
din anul 2005 a efectuat tranzac ii constând în vânz ri de terenuri i construc ii, 
dup cum urmeaz : 

 

- in baza a 8 contracte de vanzare-cumparare (nr / 03.06.2005, ./ 
29.07.2005, ./03.10.2005, ../01.11.2005, ./28.11.2005, ./20.12.20105, 

../06.04.2006 si ./31.08.2006) terenuri extravilane, având categoria de 
folosinta arabil extravilan si " faneata extravilan" - operatiuni taxabile din punct 
de vedere al TVA, fiind efectuate in anii 2005 si 2006; 

- in baza a 28 contracte de vanzare-cumparare, terenuri extravilane, având 
categoria de folosinta arabil extravilan si " faneata extravilan"- operatiuni scutite 
de TVA, fiind efectuate in anii 2007, 2008, 2009 si 2011; 
         - în baza unui  contract de vanzare-cumparare, o constructie veche, respectiv 
constând intr-un  apartament proprietate personala, dobândit prin mostenire 
impreuna cu M.I  si M.E. in anul 2004 - operatiune scutita de TVA; 
        - în baza unui  contract de vanzare-cumparare, o constructie veche, respectiv 
constând   intr-o   uscatorie,   proprietate  comuna  a   locatarilor imobilului  situat  
in  Timisoara, str.Lacului, nr.1 - operatiune scutita de TVA;  

- în baza unui contract de vanzare-cumparare, respectiv nr /23.02.2007, 
terenuri extravilane având partial, anume suprafata de xxxx ha, categoria de 
folosinta "arabil extravilan" si  partial,  anume suprafata de 1 ha,  având  categoria  
de folosinta  " curti constructii"- operatiune taxabila din punct de vedere al TVA; 
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- in baza unui contract de vanzare-cumparare, respectiv nr /14.12.2007, 

teren intravilan având categoria de folosinta gradina intravilan" - opera iune 
taxabila din punct de vedere al TVA; 

- in baza unui contract de vanzare-cumparare, respectiv 
nr ./28.08.2009, teren intravilan   având categoria de folosinta arabil 
intravilan extins" - opera iune taxabila din punct de vedere al TVA;

  

În drept, potrivit prevederilor art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în forma aplicabila 
în perioada 01.01.2006 - 31.12.2006: 

htta 1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind 
operatiunile care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu 
plata; 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat 
a fi în România; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana 
impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1);  

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre 
activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2).

 

Potrivit acestor prevederi legale, intra în sfera de aplicare a taxei pe 
valoarea adaugata livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate cu plata pe 
teritoriul României, in conditiile în care sunt realizate de o persoana impozabila, 
asa cum a fost definita la art. 127 alin. 1, iar livrarea bunurilor rezulta din una din 
activitatile economice prevazute la art. 127 alin. 2. 

Prin urmare, conditiile enumerativ stipulate la articolul din legea fiscala 
mai sus mentionat sunt conditionate de cerinta cumulativa, expres prevazuta de 
legiuitor, ceea ce inseamna ca neindeplinirea unei singure conditii determina 
neincadrarea operatiunilor in categoria operatiunilor impozabile din punct de 
vedere al taxei pe valoarea adaugata. 

Asadar, printr-o interpretare per a contrario o operatiune nu este 
impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, respectiv 
operatiunea nu se cuprinde in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, 
daca cel putin una din conditiile prevazute la lit.a)-d) art.126 alin.(1) din Codul 
fiscal nu este indeplinita, asa cum reglementeaza insusi legiuitorul la pct.1 
alin.(1), respectiv pct.2 alin.(1), in functie de perioada incidenta operatiunilor in 
cauza, din Normele metodologice de aplicare a art.126 alin.(1) din Codul fiscal 
aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Neîndeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art.126 alin.1 conduce la 
scoaterea din sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata a respectivei 
operatiuni. 

Prin urmare, in perioada supusa inspec iei fiscale persoana fizica X a 
realizat opera iuni taxabile din punct de vedere al TVA, venitul realizat fiind în 
suma de xxxxxxxx lei. 
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În contractele de vânzare privind tranzac iile imobiliare efectuate de c tre 

dl. X, p r ile contractante nu au convenit nimic în ceea ce prive te TVA (valoarea 
de vânzare nu con ine TVA), motiv pentru care se constat c în perioada cand 
petentul nu s-a înregistrat ca pl titor de TVA, acesta a efectuat tranzac ii având ca 
obiect terenuri extravilane, având categoria de folosinta arabil extravilan 
si " faneata extravilan" i terenuri intravilane.    

Potrivit art.127 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în forma aplicabila pe perioada 
01.01.2005 - 31.12.2006: 

(1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care 
desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice 
de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei 
activitati. 

(2) In sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile 
producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile 
extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale, in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

 

In aplicarea prevederilor alin.(2) al art.127 enuntat mai sus, legiuitorul, prin 
normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aduce precizari suplimentare, 
stipulate la pct.2 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a art.127 alin.(2) 
din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare, potrivit carora: 

"2. (1) Nu are caracter de continuitate, în sensul art. 127 alin. (2) din 
Codul fiscal, obtinerea de venituri de catre persoanele fizice din vânzarea 
locuintelor proprietate personala sau a altor bunuri care sunt folosite de catre 
acestea pentru scopuri personale", iar incepând cu data de 01.01.2007, prin 
Normele metodologice s-a precizat: 

"3. (1) In sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obtinerea de venituri de 
catre persoanele fizice din vanzarea locuintelor proprietate personala sau a altor 
bunuri care sunt folosite de catre acestea pentru scopuri personale, nu va fi 
considerata activitate economica, cu exceptia situatiilor in care se constata ca 
activitatea respectiva este desfasurata in scopul obtinerii de venituri cu caracter 
de continuitate in sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.[...].

 

http://Potrivit acestor prevederi legale, pentru alte operatiuni decat vanzarea 
de bunuri utilizate in scopuri personale, persoana fizica devine persoana 
impozabila daca activitatea desfasurata are caracter de continuitate. 

Astfel, persoanele fizice care obtin venituri din vanzarea locuintelor 
proprietate personala sau a altor bunuri care sunt folosite de acestea pentru 
scopuri personale nu se considera a fi desfasurat o activitate economica si pe cale 
de consecinta nu intra in categoria persoanelor impozabile, exceptie facand 
situatiile in care se constata ca activitatea respectiva este desfasurata in 
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scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate, in atare situatie, 
acestea dobandind calitatea de persoana impozabila. 

Pe cale de consecinta, o persoana fizica reprezinta persoana impozabila în 
sensul titlului VI privind taxa pe valoarea adaugata în conditiile în care 
desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati 
economice de natura celor la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul 
acestei activitati. 

Asa cum expliciteaza legiuitorul prin norme, în aplicarea prevederilor art. 
127 alin.(1), persoanele fizice nu se considera ca realizeaza o activitate 
economica în sfera de aplicare a taxei atunci când obtin venituri din 
vânzarea locuintelor proprietate personala sau a altor bunuri care au fost 
folosite de catre acestea pentru scopuri personale. 

Art. 7 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevede:  

Definitii ale termenilor comuni 
(1) În întelesul prezentului cod, termenii si expresiile de mai jos au 

urmatoarea semnificatie ( ) 
20. persoana - orice persoana fizica sau juridica.

 

Prin urmare, potrivit acestor prevederi legale, este considerata persoana 
ce intra sub incidenta prevederilor Codului fiscal orice persoana fizica sau 
juridica .  

În situatia în care persoana fizica este considerata persoana impozabila 
conform art. 127 alin. 1, aceasta trebuie sa declare potrivit art. 153 alin.1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
în forma aplicabila în perioada 01.01.2006-31.12.2006: începerea, schimbarea 
si încetarea activitatii sale ca persoana impozabila. Conditiile în care 
persoanele impozabile se înregistreaza ca platitor de taxa pe valoarea adaugata 
sunt prevazute de legislatia privind înregistrarea fiscala a platitorilor de impozite 
si taxe.

 

Potrivit alin. (1) si alin. (3) al art. 152 din Codul fiscal, în forma aplicabila 
în perioada 01.01.2006 - 31.12.2006: 

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata persoanele impozabile a 
caror cifra afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 
2 miliarde lei, denumit în continuare plafon de scutire, dar acestea pot opta 
pentru aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata. (...). 

(3) Persoanele impozabile, care depasesc în cursul unui an fiscal plafonul 
de scutire, sunt obligate sa solicite înregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea 
adaugata în regim normal, în termen de 10 zile de la data constatarii depasirii. 
(...)

 

Data depasirii plafonului este considerata sfârsitul lunii calendaristice 
în care a avut loc depasirea de plafon. Pâna la data înregistrarii ca platitor de 
taxa pe valoarea adaugata în regim normal se va aplica regimul de scutire de taxa 
pe valoarea adaugata. 
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În situatia în care se constata ca persoana în cauza a solicitat cu întârziere 

atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata în regim normal, 
autoritatea fiscala este îndreptatita sa solicite plata taxei pe valoarea 
adaugata pe perioada scursa între data la care persoana în cauza avea 
obligatia sa solicite înregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata în 
regim normal si data de la care înregistrarea a devenit efectiva, conform 
procedurii prevazute prin norme. " 

Potrivit pct. 56 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin 
Hotarârea Guvernului nr.44/2004: 

56. (1) Regimul special de scutire prevede o scutire de taxa pe valoarea 
adaugata care opereaza asupra întregii activitati a persoanei impozabile, 
indiferent ca operatiunile desfasurate sunt taxabile, scutite cu drept de deducere, 
scutite fara drept de deducere sau operatiuni care nu sunt în sfera de aplicare a 
taxei pe valoarea adaugata.[...]

 

Potrivit prevederilor legale enuntate mai sus, persoana impozabila are 
obligatia declararii începerii activitatii sale ca persoana impozabila, precum si 
obligatia înregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata în regim normal în 
situatia în care a constatat ca a depasit plafonul de scutire, respectiv cifra de 
afaceri declarata sau realizata este superioara sumei de 200.000 lei, regimul de 
scutire de taxa pe valoarea adaugata operând asupra întregii activitati a persoanei 
impozabile, indiferent ca operatiunile desfasurate provin din operatiuni taxabile, 
scutite cu drept de deducere, scutite fara drept de deducere sau din operatiuni care 
nu intra în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. 

Totodata, legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare a art.152 
alin.(3) din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare, în vigoare în anul 2006, reglementeaza situatia 
persoanelor impozabile care au depasit plafonul de scutire, dar nu au solicitat 
înregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata în regim normal. Astfel, 
potrivit pct. 56 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a art.152 alin.(3) 
din Codul fiscal: 

"(4) În cazul persoanelor impozabile care au depasit plafonul de scutire, 
dar nu au solicitat înregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata în 
regim normal, conform prevederilor art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, organele 
fiscale vor proceda astfel: 

a) în situatia în care abaterea de la prevederile legale se constata înainte 
de înregistrarea persoanelor impozabile ca platitori de taxa pe valoarea 
adaugata, organul fiscal va solicita plata taxei pe valoarea adaugata pe care 
persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze pe perioada scursa între data la 
care avea obligatia sa solicite înregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea 
adaugata în regim normal si data constatarii abaterii. Pe perioada cuprinsa 
între data constatarii de catre organele fiscale a nerespectarii obligatiei de a 
solicita înregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si data 
înregistrarii efective, persoana impozabila aplica regimul special de scutire 
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prevazut de art. 152 din Codul fiscal, însa are obligatia de a plati la buget taxa 
pe care ar fi trebuit sa o colecteze pentru livrarile de bunuri si prestarile de 
servicii efectuate în aceasta perioada.[...] 

Având în vedere aceste prevederi legale, în situatia în care organele de 
inspectie fiscala constata neîndeplinirea de catre persoana impozabila a obligatiei 
de a se înregistra ca platitor de taxa pe valoarea adaugata în regim normal, înainte 
de înregistrare, vor solicita plata taxei pe valoarea adaugata pe care persoana 
impozabila ar fi trebuit sa o colecteze pe perioada scursa între data la care 
avea obligatia sa solicite înregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea 
adaugata în regim normal si data constatarii abaterii. 
wwwPentru operatiunile impozabile, care nu sunt scutite de taxa pe valoarea 
adaugata sau care nu sunt supuse cotei reduse a taxei pe valoarea adaugata, se 
aplica cota standard de 19% asupra bazei de impozitare, in conformitate cu 
prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia: 

(1) Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare 
pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt 
supuse cotei reduse.

 

Potrivit art.128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca si un proprietar.

 

De asemenea, la art.141 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare sunt prevazute operatiunile din interiorul 
tarii care sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere. 

Prin urmare se retine ca: 
- pana la 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, 

orice tranzactie cu cladiri si terenuri era taxabila din punct de vedere al taxei pe 
valoarea adaugata daca era realizata de o persoana impozabila. In ceea ce priveste 
obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata aferenta tranzactiilor imobiliare 
realizate de persoanele fizice in scopul obtinerii de venituri cu caracter de 
continuitate, se retine ca, pana la data de 01.01.2007, nu exista nicio scutire de 
TVA pentru vanzarile de cladiri si terenuri, orice tranzactie fiind taxabila daca era 
realizata de o persoana impozabila; 

- dupa data aderarii, respectiv 1 ianuarie 2007, vanzarea de constructii si 
terenuri este scutita de taxa pe valoarea adaugata cu exceptia vanzarilor de 
terenuri construibile si constructii noi, conform art.141 alin.(2) lit.f) din Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de unde rezulta ca contestatorul 
nu se incadreaza in exceptie. 

Totodata, potrivit prevederilor legale citate mai sus, se retine ca o persoana 
fizica care realizeaza in cursul unui an calendaristic operatiuni imobiliare, care au 
caracter de continuitate, constand in vanzarea de terenuri si constructii, altele 
decat cele utilizate in scopuri personale, devine persoana impozabila, indiferent 
daca operatiunea este sau nu scutita de TVA. Deci, persoanele fizice care 
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efectueaza tranzactii imobiliare constand in vanzarea de bunuri imobile, devin 
persoane impozabile din perspectiva TVA, deoarece realizeaza activitati 
economice - fapte de comert, asa cum prevedea si Codul Comercial. 

În spe , din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a 
Raportului de inspec ie fiscal nr /22.10.2012 care a stat la baza emiterii 
deciziei de impunere contestate, se re ine c , în perioada 01.01.2005 - 31.12.2011, 
persoana fizic X împreun cu so ia Y a efectuat tranzac ii cu propriet i 
imobiliare din patrimoniul personal, de inute în coproprietate prezentate detaliat 
în anexa nr.1 la Raportul de inspec ie fiscal , respectiv xx

 

tranzac ii ce au avut ca 
obiect terenuri arabile extravilane, fâneata extravilan, terenuri intravilane i 
constructii vechi.   

Din cele xxx tranzac ii ce au avut ca obiect terenuri terenuri arabile 
extravilane, faneata extravilan i terenuri intravilane, constructii vechi, 11 
tranzac ii imobiliare având ca obiect terenuri construibile în sum total de 
xxxxxx lei reprezint opera iuni taxabile, conform art.141 alin.(2) lit.f) din Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

Prin urmare, având în vedere constat rile organelor de inspec ie fiscal 
raportate la prevederile legale aplicabile în materie citate mai sus, faptul c 
opera iunile, din punct de vedere fiscal, au caracter de continuitate atunci când nu 
pot fi considerate opera iuni ocazionale, i analizând opera iunile efectuate în 
perioada 01.01.2005 - 31.12.2011 de c tre persoana fizic X, respectiv 
tranzac ionarea în calitate de vânz tor a nu mai pu in de 46 de propriet i 
imobiliare din patrimoniul personal, de inute în coproprietate cu so ia sa, rezult 
c aceasta a ob inut venituri cu caracter de continuitate, desf urând activit i 
economice i devenind persoan impozabil din perspectiva TVA, a a cum sunt 
ele definite la articolele din legea fiscal . 

 

Persoanele impozabile care efectueaz tranzac ii imobiliare cu terenuri 
construibile, care au caracter de continuitate, trebuie s solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, în condi iile prev zute la art.152 din Codul fiscal sau înainte de 
începerea activit ii economice, conform prevederilor art.153 din Codul fiscal i 
s îndeplineasc toate obliga iile ce decurg din aceast calitate, la fel ca alte 
persoane impozabile. 

Astfel, având în vedere prevederile legale citate mai sus, precum i 
constat rile organelor de inspec ie fiscal cu privire la opera iunile efectuate în 
perioada verificat de c tre contestatar, consemnate în Raportul de inspec ie 
fiscal nr ../22.10.2012, se re ine c persoana impozabil

 

X, urmare 
tranzac iilor imobiliare efectuate, constând în vânzarea de terenuri construibile, a 
dep it la data de 31.04.2005 plafonul de scutire prev zut la art.152 alin.(1) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, 
având astfel obliga ia s solicite înregistrarea în scopuri de TVA pân la data de 
01.06.2005, potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.b) i art.152 alin.(6) din 
acela i act normativ, coroborate cu prevederile pct.66 alin.(1) lit.c) din Normele 
metodologice de aplicare a art.153 din Codul fiscal, aprobate prin H.G. 
nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. 
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Se retine ca operatiunile realizate de petentul X, reprezinta operatiuni cu 

caracter economic, pentru care persoana avea obligatia de a se înregistra ca 
platitoare de TVA, dupa depasirea plafonului de scutire de 200.000 lei, pentru 
veniturile realizate din operatiuni impozabile în cursul anului 2005. 

Ca urmare, pentru perioada cuprinsa intre data la care persoana fizica 
trebuia sa solicite inregistrarea ca platitoare de TVA (10.05.2005), respectiv data 
la care a devenit platitor (01.06.2005) si data constatarii abaterii, organele de 
inspectie fiscala au solicitat plata taxei pe valoarea adaugata conform art.152 
alin.(6) din Codul fiscal.  

Referitor la modalitatea de determinare a TVA de plata: 
Din analiza raportului de inspec ie fiscal care a stat la baza emiterii 

deciziei de impunere contestata rezult c , deoarece valoarea de vânzare a 
imobilelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare nu a continut 
TVA, baza de impozitare pentru contribuabilul verificat privind taxa pe valoarea 
adaugata a fost constituita din tot ce reprezint contrapartida obtinuta sau care 
urmeaza a fi obinuta de furnizor din partea cumparatorului, la care s-a aplicat cota 
standard de 19% , conform prevederilor art 137, alin.(1), lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 
140, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare coroborat cu Decizia nr.2/2011 a Comisiei Centrale 
Fiscale privind  aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a) si art. 140 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 
23 alin. (1) si (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului 
fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004. cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

Ca urmare opera iunilor impozabile efectuate, în perioada 03.06.2005-
31.12.2006, având ca obiect transferul dreptului de proprietate, prin vânzarea 
unor terenuri extravilane, având categoriile de folosinta "fanete extravilan" 
si "arabil extravilan", precum si a operatiunilor impozabile efectuate, în 
perioada 01.01.2007 - 28.08.2009, constând în vânzarea unor terenuri 
construibile, având categoriile de folosinta "curti constructii",  gradina 
intravilan" si "arabil intravilan extins", a rezultat o baz de impozitare in 
suma de xxxx lei, iar prin aplicarea cotei standard de 19% asupra bazei 
impozabile în suma de xxxxx lei s-a stabilit taxa pe valoarea ad ugata in 
suma de xxxxx lei.  

Urmare analiz rii dispozi iilor legale invocate atât de

 

petent în motivarea 
contesta iei, cât i de organele de inspec ie fiscal la emiterea deciziei de 
impunere contestate, D.G.RF.P Timi oara constat urm toarele: 

 

În considerarea sus inerilor petentului din contesta ia formulat , rezult c , 
în problema caracterului impozabil din punct de vedere al tranzac iilor cu imobile 
efectuate de persoane fizice a fost sesizat i Curtea de Justi ie a Uniunii 
Europene în cauzele conexate C-249/12 i C-250/12 ( Tulic i Plavo in), care a 
statuat c :

  

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind 
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sistemul comun al taxei pe valoarea ad ugat , în special articolele 73 i 78 din 
aceasta, trebuie interpretat în sensul c , atunci când pre ul unui bun a fost 
stabilit de p r i f r nicio men iune cu privire la taxa pe valoarea ad ugat , iar 
furnizorul bunului respectiv este persoana obligat la plata taxei pe valoarea 
ad ugat datorate pentru opera iunea supus taxei, pre ul convenit trebuie 
considerat, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la 
dobânditor taxa pe valoarea ad ugat

  

Totodat , ulterior pronun rii de c tre Curtea Europen de Justi ie a 
hot rârii în cauzele conexate C-249/12 i C-250/12 ( Tulic i Plavo in), Curtea 
de Apel Cluj a adresat Cur ii Europene de Justi ie intrebari preliminare care au 
facut obiectul Cauzei CJUE  C-183/14, Salomie i Oltean.  

Raportat la aceast sesizare D.G.R.F.P. Timi oara ca organ competent 
conform art. 209 privind Codul de procedur fiscal , constat c întreb rile 
formulate de Curtea de Apel Cluj l muresc, într-o propor ie, semnificativ , 
problemele juridice care se pun în litigiile referitoare la obliga iile fiscale în 
materie de TVA ale persoanelor fizice care au realizat tranzac ii imobiliare 
anterior datei de 1 ianuarie 2010 ( data intr rii în vigoare a modific rilor 
legislative semnificative în acest domeniu, în sensul clarific rii obliga iilor 
persoanelor fizice), respectiv: 

- Compatibilitatea unei practici administrative a organelor fiscale, care au 
calificat retroactiv activit i economice desf urate de persoane fizice (tranzac ii 
imobiliare) drept activit i economice ce dau na tere unei  persoane 
impozabile  în sensul art. 9 par.1 din Directiva 2006/112/CE,  în condi iile în 
care ini ial acelea i organe fiscale au considerat

 

tranzac iile imobiliare în cauz 
drept vânz ri ce reprezint acte de administrare ale patrimoniului privat

 

- Compatibilitatea stabilirii de obliga ii fiscale accesorii în sarcina 
contribuabililor, al turi de TVA, în cazul în care o asemenea recalificare a

 

tranzac iilor ar fi compatibil cu dreptul european.

 

În considerarea art. 213 alin. (1) din aceea i norm legal , inând seama c 
în cauza C-183/14 (Salomie i Oltean) Curtea European de Justi ie evalueaz 
dispozi iile Directivei 2006/112/CE prin raportare la o reglementare intern 
aplicabil prezentei cauze, este demonstrat necesitatea afl rii rezultatului 
evalu rii pe care Curtea European de Justi ie o efectueaz cu privire la aceast 
reglementare na ional . 

  

Pe cale de consecin în conformitate cu dispozi iile exprese ale art. 70 din 
OG nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat, 
termenul de solu ionare al contesta iei formulate de petentul X s-a prelungit 
conform art. 70 alin. (2) din aceea i norm legal , pân la solu ionarea de c tre 
Curtea de Justi ie  a Uniunii Europene a sesiz rii formulate de Curtea de Apel 
Cluj  în cauza C183/14, Salomie i Oltean.   

La data de 09.07.2015, Curtea de Justi ie a Uniunii Europene s-a pronun at 
prin Hotararea din 09 iulie 2015 la solicitarea transmis de c tre Curtea de Apel 
Cluj în cauza C-183/14 (Salomie i Oltean) al acestei instan e,

 

cu privire la 
compatibilitatea unei practici administrative a organelor fiscale, care au calificat 
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retroactiv activit i economice desf urate de persoane fizice (tranzac ii 
imobiliare) drept activit i economice ce dau na tere unei  persoane 
impozabile în sensul art. 9 par.1 din Directiva 2006/112/CE,  în condi iile în care 
ini ial acelea i organe fiscale au considerat tranzac iile imobiliare în cauz drept 
vânz ri ce reprezint acte de administrare ale patrimoniului privat, precum i a 
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata datorate sau achitate în amonte 
pentru bunuri si servicii utilizate în cadrul opera iunilor taxate.   

 

În ceea ce prive te instan a european (CJUE), aceasta a analizat întreb rile 
adresate i s-a pronun at cu privire la interpretarea prevederilor legale ale 
Directivei Consiliului nr. 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea ad ugat ; Curtea de Justi ie a Uniunii Europene având competen a de a 
r spunde la întreb rile referitoare la interpretarea dreptului Uniunii Europene cu 
consecin a emiterii unei hot râri preliminare care produce efecte erga omnes, 
conform art. 148 din Constitu ia României. 

 

Interpretarea dat de CJUE problemei de drept este obligatorie pentru 
instan a na ional care a sesizat Curtea cu întreb rile preliminarii, iar instan ele 
na ionale vor trebui s respecte interpretarea oferit de CJUE în procesul de 
deliberare asupra fondului cauzei cu care a fost investit . 

 

Solicitarea transmis CJUE de c tre Curtea de Apel Cluj în cauza C-183/14 
(Salomie i Oltean) Dosar nr. /2011 al acestei instan e, vizeaz persoanele 
obligate prin decizii de impunere emise de ANAF s pl teasc TVA, pentru 
opera iuni privind tranzac iile de bunuri imobile din patrimoniul personal pentru 
care organele autorit ii fiscale au stabilit c datoreaz taxa pe valoarea ad ugat , 
situa ie în care se afl i petentul X.  

Potrivit dispozitiilor O.M.F.P. nr. 1820/2014, publicat în data de 
12.01.2015 în Monitorul Oficial al României nr.20, Partea I, prin care s-a aprobat 
Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, care modific Decizia Comisiei 
fiscale centrale nr. 2/2011: 

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 aprobat prin Ordinul 
ministrului finan elor publice nr. 1873/2011, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 278 din 20 aprilie 2011, se modific dup cum urmeaz :

 

Pentru livr rile de bunuri/prest rile de servicii taxabile, taxa pe valoarea 
ad ugat colectat aferent se determin în func ie de voin a p r ilor rezultat 
din contracte sau alte mijloace de prob administrate, conform Ordonan ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, dup cum urmeaz :

 

a) se aplic cota legal de TVA la contravaloarea livr rii/prest rii 
[conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a 
titlului VI «Taxa pe valoarea ad ugat », aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare], în 
cazul în care rezult c p r ile au convenit c TVA nu este inclus în 
contravaloarea livr rii;
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b) atunci când pre ul unui bun/serviciu a fost stabilit de p r i f r nicio 

men iune cu privire la taxa pe valoarea ad ugat , iar furnizorul bunului 
respectiv este persoana obligat la plata taxei pe valoarea ad ugat datorate 
pentru opera iunea supus taxei, pre ul convenit trebuie considerat, în cazul în 
care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor 
taxa pe valoarea ad ugat solicitat de administra ia fiscal , ca incluzând deja 
taxa pe valoarea ad ugat . În acest caz, taxa pe valoarea ad ugat se 
determin prin aplicarea procedeului sutei m rite [prev zut la pct. 23 alin. (2) 
din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea 
ad ugat », aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i 
complet rile ulterioare]. Prin taxa pe valoarea ad ugat solicitat de 
administra ia fiscal se în elege taxa care ar fi trebuit colectat pentru 
opera iunea respectiv . Poate fi acceptat ca mijloc de prob a faptului c

 

furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa 
pe valoarea ad ugat inclusiv o declara ie pe propria r spundere a acestuia;

 

c) atunci când p r ile au convenit c TVA este inclus în contravaloarea 
livr rii/prest rii, taxa pe valoarea ad ugat se determin prin aplicarea 
procedeului sutei m rite [prev zut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice 
de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea ad ugat », aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare].

 

Avand în vedere cele ce preced rezult c ulterior impunerii efectuate de 
c tre organele de inspec ie fiscal , CJUE s-a pronun at cu privire la problema 
caracterului impozabil al tranzac iilor cu imobile efectuate de persoane fizice a 
fost sesizat i Curtea de Justi ie a Uniunii Europene în cauzele conexate C-
249/12 i C-250/12 ( Tulic i Plavo in), aceasta statuând c :

  

Directiva 
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei 
pe valoarea ad ugat , în special articolele 73 i 78 din aceasta, trebuie 
interpretat în sensul c , atunci când pre ul unui bun a fost stabilit de p r i f r 
nicio men iune cu privire la taxa pe valoarea ad ugat , iar furnizorul bunului 
respectiv este persoana obligat la plata taxei pe valoarea ad ugat datorate 
pentru opera iunea supus taxei, pre ul convenit trebuie considerat, în cazul în 
care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe 
valoarea ad ugat ; întreb rile preliminare adresate de Înalta Curte de Casa ie si 
Justi ie, CJUE în cauzele conexate C-249/12 i C-250/12 ( Tulic i Plavo in) au 
f cut obiectul Dosarului nr.6957/2/2010 aflat pe rolul Inaltei Cur i de Casa ie si 
Justi ie, invocat de petent în contesta ia formulat în cuprinsul filelor 2 si 32 al 
acestea.   

Mai rezult c i norma legal emis de Comisia Fiscal Central , ini ial, în 
interpretarea dispozi iilor art. 137 alin.1 lit.a si art. 140 din Codul Fiscal, respectiv 
Decizia nr.2/2011 a fost modificat prin Decizia nr.6/2014, conform O.M.F.P. nr. 
1820/2014, publicat în data de 12.01.2015 în Monitorul Oficial al României nr.20, 
Partea I.  

Din contractele existente la dosarul cauzei nu rezult nicio men iune cu 
privire la TVA, iar organele de inspec ie fiscal au calculat taxa prin

 

aplicarea 
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cotei de 19 % asupra pre ului înscris în contracte (ca i cum pre ul nu include 
TVA).   

Având în vedere c interpretarea dat acestei probleme de drept de c tre 
Curtea de Justi ie a Uniunii Europene, cât i de legiuitorul na ional prin Decizia 
nr.6/2014, a infirmat modul de determinare al TVA de c tre organele de inspec ie 
fiscal , iar modalitatea de calcul prezentat în cuprinsul referatului cu propuneri 
de solu ionare a contesta iei transmis de catre Activitatea de Inspectie fiscal , cu 
adresa nr. ......../12.06.2015, înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. 
......../15.06.2015, a ignorat, în continuare, dispozi iile Directivei 2006/112/CE a 
Consiliului, a a cum este interpretat de Curtea de Justi ie a Uniunii Europene, 
organele de inspec ie

 

fiscal metinându- i constat rile din raportul de inspectie 
fiscal care au stat la baza emiterii deciziei de impunere contestat , D.G.R.F.P 
Timi oara a solicitat organelor de inspectie fiscal din cadrul A.J.F.P Timi , cu 
adresa nr........../19.08.2015, completarea referatului cu propuneri de solu ionare a 
contesta iei cu modalitatea de calcul a TVA inând seama de normele incidente 
cauzei, urmând a verifica dac toate condi iile pentru a considera c pre ul 
contractelor trebuie considerat c include TVA sunt îndeplinite, respectiv: 

- pre ul imobilelor a fost stabilit de p r i f r nicio men iune cu privire la 
taxa pe valoarea ad ugat ; 

 

- furnizorul imobilelor este persoana obligat la plata taxei pe valoarea 
ad ugat datorate pentru opera iunea supus taxei; 

- furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe 
valoarea ad ugat solicitat de administra ia fiscal deoarece cump r torul nu s-a  
obligat în acest sens.  

Ulterior formul rii de c tre A.I.F Timi a r spunsului s u, con inut în adresa 
. din  08.2015, înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ../10.09.2015 i 

având în vedere interpretarea dat problemei de drept de c tre Curtea de Justi ie a 
Uniunii Europene, cât i de legiuitorul na ional prin Decizia nr.6/2014, în ceea ce

 

prive te modalitatea de determinare al TVA de c tre organele de inspec ie fiscal , 
prin adresa nr. ./14.09.2015, D.G.R.F.P Timi oara a solicitat persoanei fizice 
X ca, în situa ia în care se consider c nu exist posibilitatea recuper rii TVA de 
la dobânditorii terenurilor i imobilelor tranzac ionate în perioada 01.01.2005 

 

31.12.2011,  s prezinte o declara ie pe proprie r spundere dat în acest sens, în 
considerarea dispozitiilor O.M.F.P. nr. 1820/2014, prin care s-a aprobat Decizia 
Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, care modific Decizia Comisiei fiscale 
centrale nr. 2/2011.  

Urmare solicit rii con inut în adresa nr. ./14.09.2015, persoana fizic 
X a transmis organului de solu ionare a contesta iei, cu adresa înregistrat la 
D.G.R.F.P Timi oara sub nr. /29.09.2015, preciz ri la contesta ia formulata 
con inând i declara ia pe proprie r spundere a petentului, prin care acesta 
precizeaz c nu are posibilitatea de a recupera taxa pe valoarea ad ugat de la 
dobânditori.   

În spe , constatâdu-se c sunt îndeplinite condi iile pentru a considera c 
pre ul contractelor include TVA, conform dispozitiilor O.M.F.P. nr. 1820/2014, 
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pentru aplicarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, s-a procedat la 
analizarea modului în care Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul A.J.F.P 
Timi a procedat la recalcularea bazei impozabile i a sumei datorate cu titlu de 
TVA aferent tranzac iilor imobiliare care au avut la baz contracte prin care 
pre ul bunului a fost stabilit de p r i f r nicio men iune

 
cu privire la TVA 

(inclusiv accesorii) astfel cum este stabilit în OMFP nr.1820/2014 pentru 
aplicarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.6/2014, con inut de Anexa nr.2 
transmis de catre organele de inspectie fiscala din cadrul A.J.F.P Timi cu adresa

 

înregistrata la D.G.R.F.P sub nr. ./10.09.2015 cuprinzând stabilirea TVA de 
plat i calculul accesoriilor aferente în sarcina persoanei fizice X, pentru 
perioada 01.01.2005 

 

31.12.2011, în cazul îndeplinirii condi iilor de determinare 
a TVA prin aplicarea procedeului sutei marite.  

Având în vedere cele precizate mai sus, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum i prevederile legale în vigoare în perioada verificat , in ceea ce 
priveste TVA legal datorata de petent i accesoriile aferente, se retin urmatoarele 
aspecte: 

TVA de plata si accesoriile stabilite prin decizia de impunere contestata 
-  TVA de plat : xxxxxx lei x19% = xxxxx lei;   
-  Major ri de întârziere: xxxxx lei; 
-  Penalitati de intarziere: xxxxxxx lei  
TVA de plata si accesoriile determinate potrivit dispozi iilor O.M.F.P. nr. 

1820/2014   
- TVA de plata: xxxxxxx lei x 19/119 =  xxxxxxx lei; 
- Major ri de întârziere: xxxxxx lei;    
- Penalitati de intarziere :xxxx lei   
TVA si accesorii nedatorate de petent urmare recalcul rii bazei impozabile 

i a sumei datorate cu titlu de TVA 
    TVA nedatorata de petent: xxxxxx lei 

 

xxxxxxxx lei = xxxxx lei.  
    Major ri de întârziere nedatorate de petent : xxxxxx lei 

 

xxxx lei = xxxx lei  
    Penalitati de intarziere nedatorate de petent : xxx lei 

 

xxx lei = xx lei  
Pe cale de consecin , în condi iile în care conform prevederilor art. 32 din 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modific rile si 
complet rile ulterioare:

 

ART. 32 
     Competen a general

  

(1) Organele fiscale au competen general privind administrarea crean elor 
fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a prevederilor 
legale în materie fiscal .

 

i v zând Anexa nr.2 cuprinzând stabilirea TVA de 
plat i calculul accesoriilor aferente în sarcina persoanei fizice X, pentru 
perioada 01.01.2005  31.12.2011, determinata de organele de inspectie fiscala, în 
cazul îndeplinirii condi iilor de determinare a TVA prin aplicarea procedeului 
sutei marite, transmis de catre organele de inspectie fiscala în completarea 
referatului cu propuneri de solu ionare a contesta iei, decizia contestat de petent 
urmeaza a fi:  
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-  anulat în parte pentru suma total de xxxx lei reprezentând xxxxx  lei 

diferent de TVA nedatorata cu dobânzi/major ri aferente în sum de xxx lei i 
penalit i aferente în sum de xxxxx lei stabilite prin Decizia de impunere nr. 

./29.10.2012 emisa de D.G.F.P a Jud. Timi 

 
Activitatea de Inspec ie 

Fiscal

 
în tremeiul prevederilor art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind 

Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare 
cu consecinta anul rii acesteia pentru suma total de xxxx lei   

- men inut , pentru suma total de xxxx lei reprezentând diferen a de xxxx 
lei TVA recalculat prin aplicarea sutei m rite cu major ri/dobânzi aferente în 
sum de xxxx lei i penalit i aferente în sum de xxxx lei stabilit

 

prin Decizia 
de impunere nr. /29.10.2012 emisa de D.G.F.P a Jud. Timi 

 

Activitatea de 
Inspec ie Fiscal ,

 

în temeiul prevederilor 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 Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal 
aprobate OPANAF nr.2906/2014.    

Referitor la caracterul comercial al operatiunilor de vanzare-cumparare a 
terenurilor: 

Din punct de vedere fiscal, taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarii de 
bunuri imobile este supusa legii fiscale, respectiv Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, indiferent daca aceste tranzactii indeplinesc sau nu indeplinesc 
cerintele altor dispozitii legale. 

Drept pentru care, tranzactiile efectuate de contribuabil (vanzarea de 
terenuri intravilane si extravilane), trebuie analizate din punct de vedere fiscal, 
tinand cont de prevederile Codului fiscal. 

Mai mult, o persoana fizica ce realizeaza în cursul unui an calendaristic 
tranzac ii imobiliare, care au caracter de continuitate, constând în vânzarea de 
terenuri, devine persoana impozabila, indiferent daca operatiunea este sau nu 
scutita de TVA. Deci, contrar sustinerilor petentului, persoanele fizice care 
efectueaza tranzactii imobiliare constând în vânzarea de bunuri imobile, devin 
persoane impozabile din perspectiva TVA, deoarece realizeaza fapte de comert, 
asa cum prevede si Codul Comercial. 

De altfel, din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca persoana 
fizica X a facut o veritabila profesiune din vanzarea de terenuri, in perioada 2005 
- 2011 realizand nu mai putin de xx tranzactii de vanzare.  

Mai mult, independent de calificarea tranzactiilor din perspectiva Codului 
Comercial si/sau Codului Civil, in materie fiscala determinant este continutul 
economic al tranzactiilor, autoritatile fiscale fiind indreptatite sa reincadreze 
forma si continutul juridic al tranzactiilor pentru a reflecta continutul economic 
propriu-zis al acestora, dupa cum prevad dispozitiile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu cele ale art. 1 alin. 3, conform 
carora "in materie fiscala, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra oricaror 
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prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se 
dispozitiile Codului fiscal."  

De asemenea, dincolo de considerentele de drept, din dimensiunea 
parcelelor din pre ul acestora rezult c petentul tia în fapt ca vinde parcele de 
teren construibil (e de notorietate c atât dimensiunea cât i pre ul sunt specifice 
terenurilor construibile din vecin tatea Timi oarei).

 

Argumentele referitoare la contractul nr ./02.2007  c s-a cump rat i 
vândut în aceea i zi cu contractul de vânzare 

 

cump rare nr ./02.2007  , dar 
c inspec ia fiscal nu a inut seama de antecontractul de cumparare 
nr.xx/01.2007, au fost re inute în solu ionarea contesta iei, demonstrând chiar 
inten ia petentului de revânzare a acestui teren, în condi iile în care aceste 
contracte ( ambele din 23.02.2007 ) cât i antecontractul din 05.01.2007 au fost 
semnate de petent ulterior emiterii de c tre Consiliul Jude ean a Hot rârii nr. 
xx/05.2006, din care chiar petentul a în eles  c  pe acel teren nu mai putem 
construi ferma zootehnic pentru care s-a schimbat Planul Urbanistic general al 
localit ii Giarmata . 

 

Astfel, conform principiului general de drept tempus regit actum , 
Hot rârea nr.35 emis de Consiliul Jude ean Timi la 30.05.2006, opozabil erga 
omnes, produce efecte i în anul efectu rii tranzac iilor de c tre petent, 2007, 
invocarea de c tre acesta a necunoa terii, în anul 2007 a acestei hot râri emis în 
anul 2006, neavând relevan în cauza dedus judec ii în virtutea principiului 
general de drept nemo censitur ignorarem legem in proria turpitudine.           

Motiva ia petentului c ulterior tranzac iilor cu acest teren, respectiv din 
06.11.2007, cump r torii au schimbat destina ia în centru logistiv nu are 
relevan în cauza de dedus judec ii, având în vedere c din momentul emiterii 
Hot rârii nr.xx din 30.05.2006 de c tre Consiliul Jude ean Timi era de domeniul 
eviden ei c pe respectivele terenuri nu va putea fi edificat ulterior acestei date 
(de exemplu începând din 23.02.2007 momentul tranzac iei) vreo ferm 
zootehnic . 

 

Caracterul de continuitate al veniturilor ob inute din exploatarea imobilelor 
rezult din num rul semnificativ al imobilelor vândute.    

Totodat , potrivit legisla iei în domeniul T.V.A., respectiv în sensul art.127 
alin.(2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale i necorporale, în 
concordan cu principiul de baz al sistemului de T.V.A. potrivit c ruia taxa 
trebuie s fie neutr , se refer la orice tip de tranzac ii, indiferent de forma lor 
juridic , deci inclusiv pentru opera iunea de vânzare a acestor bunuri, relevant în 
acest sens fiind i jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie în cazurile C-186/89 
Van Tiem, C-306/94 Regle Dauphinoise, C-77/01 Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro SA (EDM), pe care România, începând cu data de 01.01.2007, prin 
Tratatul de Aderare, s-a obligat s o respecte împreun cu aquis-ul comunitar.  

Referitor la sus inerea petentului potrivit c reia

 

este nelegala încadrarea 
in a doua teza a art. 127 alin. 2 din Codul fiscal, aceasta nu poate fi re inuta in 
solu ionarea favorabila a cauzei, tinând cont de toate dispozi iile legale enun ate 
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in cuprinsul prezentei decizii. De asemenea, la art. 127 din Codul fiscal, 
legiuitorul a reglementat categoriile de persoane impozabile si activitatea 
economica din punct de vedere al TVA, iar prin normele metodologice de 
aplicare ale acestui articol s-au stipulat condi iile limitative in care ob inerea de 
venituri de c tre persoanele fizice nu este considerata activitate economica, 
condi ii pe care contestatarul nu face dovada ca le-a respectat. 

De altfel, se retine ca normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal nu adaug la lege, ci vin sa expliciteze textul legii, 
contrar sus inerilor contestatarului. 

  

Referitor la caracterul de continuitate al veniturilor ob inute de petent din 
vânzarea terenurilor 

Trebuie subliniat ca acest caracter este dat de existenta contractelor 
succesive de vânzare a acestora, caz in care legiuitorul încadreaz persoana fizica 
vânz toare in categoria persoanelor impozabile. In situa ia in care persoana fizica 
cump ra si vinde succesiv bunuri imobile si ob ine continuu venituri din astfel de 
activitati, veniturile ob inute se încadreaz la opera iuni economice si se supun 
tax rii.

 

Cu alte cuvinte, cuantumul si repetabilitatea tranzac iilor derulate care 
genereaz venituri din transferul tranzac iilor imobiliare determina caracterul de 
continuitate al veniturilor ob inute din transferul dreptului de proprietate asupra 
bunurilor imobile din patrimoniul personal. 

Conform preciz rilor din Raportul de inspec ie fiscala nr. /22.10.2012, 
în perioada 01.01.2005 - 31.12.2012, domnul X a realizat xx tranzac ii 

 

ce au avut 
ca obiect terenuri arabile extravilane, fâneata extravilan, terenuri intravilane i 
constructii vechi.  

Având în vedere ca opera iunile, din punct de vedere fiscal, au caracter de 
continuitate atunci când nu pot fi considerate opera iuni ocazionale, învederând 
totodat dispozitiile pct. 66 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 
nr.44/2004, cu modific rile si complet rile ulterioare, potrivit carora: activitatea 
economica se considera ca fiind începuta din momentul în care o persoana 
intentioneaza sa efectueze o astfel de activitate, iar intentia persoanei trebuie 
apreciata în baza elementelor obiective ca de exemplu faptul ca aceasta începe sa 
angajeze costuri si/sau sa fac investi ii preg titoare necesare pentru ini ierea 
unei activitati economice si analizând opera iunile efectuate în perioada 2005 - 
2012 de c tre

 

contestatar, respectiv tranzac ionarea (cump rarea/vânzarea) unui 
num r de xx arabile extravilane, fâneata extravilan, terenuri intravilane i 
constructii vechi, rezulta ca acesta a ob inut venituri cu caracter de continuitate, 
desf urând

 

astfel activit i economice, a a cum sunt ele definite la articolele din 
legea fiscala citate mai sus. 

Pe cale de consecin , prin opera iunile pe care le-a desf urat în aceasta 
perioada a avut calitate de persoana impozabila, cu toate drepturile si obliga iile 
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care decurg din aceasta calitate, având ca prima obliga ie declararea începerii 
activit ii ca persoan impozabil . 

  
Referitor la opinia petentului c pân in anul 2010 nu a existat dispozitie 

legala fiscala care sa dispuna in mod expres ca persoana sa fie platitoare de TVA 
pentru realizarea de venituri din activitatea de vânzare terenuri, inveder m c   
aceasta nu poate fi re inut în solutionarea favorabil a cauzei, pe motiv c , este 
infirmat de interpretarea dat acestei probleme de drept de c tre Curtea de 
Justi ie a Uniunii Europene în cauzele conexate C-249/12 i C-250/12 ( Tulic i 
Plavo in), cât i de legiuitorul na ional prin dispozi iile exprese ale O.M.F.P. nr. 
1820/2014, publicat în data de 12.01.2015 în Monitorul Oficial al României nr.20, 
Partea I, prin care s-a aprobat Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014.  

Astfel, persoanele fizice realizeaz activitate economica, in sensul TVA, 
in cazul construirii de bunuri imobile, in vederea vânz rii (înca de la momentul 
angaj rii costurilor si/sau efectu rii investi iilor preg titoare), precum si in cazul 
achizi iei de terenuri si/sau de construc ii in scopul vânz rii. Livrarea acestor 
bunuri reprezint o activitate cu caracter de continuitate numai daca persoana 
fizica realizeaz mai mult de o singura tranzac ie in cursul unui an calendaristic 
(pct. 3 alin. 5 din normele metodologice dat in aplicarea normelor art. 127 din 
Codul fiscal). Or, în spe , asa cum s-a demonstrat în cele ce preced, in perioada 
2005 - 2012, contribuabilul a încheiat un num r de xx contracte de vânzare-
cump rare de

 

terenuri. 
Prin urmare, autoritatea fiscal ca reprezentant al statului, este îndrept it 

sa solicite petentului xxxxx plata TVA aferenta veniturilor cu caracter de 
continuitate ob inute din vânzarea terenuri (construibile), in interiorul termenului 
legal de prescrip ie, inclusiv pentru perioadele anterioare anului 2010. 

  

Referitor la invocarea dispozi iilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal în leg tur cu impozitul pe venit:

 

Se retine ca in ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat si impozitul pe 
venit, exista reglementari legale specifice, distincte si care nu interfereaz . 
Astfel impozitul pe venit este un impozit direct datorat la bugetul statului si care 
este colectat conform prevederilor Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, in timp ce taxa pe valoarea ad ugat este un impozit indirect datorat 
la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor Titlului VI din 
acela i act normativ. 

In mod eronat contestatarul invoca în sus inerea contesta iei prevederi 
legale referitoare la impozitul pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare 
din patrimoniul personal, confundând tratamentul fiscal aplicabil in cazul acestei 
categorii de impozit, cu cel aplicabil in cazul taxei pe valoarea ad ugat aferenta 
livr rii de terenuri.

 

De altfel, prevederile art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
se refera la impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate i al 
dezmembr mintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construc iilor de 
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orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel 
f r construc ii si nu exclud obliga ia de înregistrare în scopuri de TVA a

 
persoanelor fizice care efectueaz tranzac ii cu bunuri imobile din

 
patrimoniul personal.   

Referitor la sus inerile petentului în leg tur cu faptul ca organele de 
inspectie fiscala au stabilit si au calculat TVA-ul de plata la o baza eronata, 
deoarece nu se poate ignora relatia sot-sotie, si faptul ca bunurile sunt detinute in 
coproprietate, pe care legiuitorul o prezuma a fi in cote p r i egale, inveder m 
urm toarele:  

Conform dispozitiilor OPANAF nr. 1415/2009 privind aprobarea 
modelului si continutului unor documente si formulare utilizate în activitatea de 
inspectie fiscala la persoane fizice, Anexa 1 b, Cap. II, pct. 3, cu privire la 
continutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspectie fiscala încheiat la 
persoana fizica, se specifica faptul ca: 

"3. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice: 
- adresa (localitate, strada, etaj, apartament, cod postal, judet/sector).  
(...)  
- numele, initiala tatalui si prenumele; 
- codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala; 
- adresa (localitate, strada, etaj, apartament, cod postal, judet/sector); 
- cota de distribuire. 
Se va considera asociere si cazul în care doua persoane au realizat o 

operatiune sau o activitate economica impozabila si nu exista un contract de 
asociere, dar ambele persoane sunt parte în operatiunea sau activitatea 
desfasurata." 

Persoana impozabil în sensul art. 127 alin. 1 Cod fiscal este familia 
(membrii acesteia care de in în dev lm ie sau coproprietate imobilele vândute, în 
spe , petentul i so ia sa) deoarece aceasta a realizat de o manier independent 
activit ile prev zute la art. 127 alin. 2 Cod fiscal.

 

Familia, reprezentând o form de asociere f r personalitate juridic , este 
totu i subiect al raportului juridic fiscal în temeiul art. 17 al. 1 Cod procedur 
fiscal ( Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit ile administrativ-
teritoriale, persoane care dobândesc drepturi i obliga ii în cadrul acestui raport), 
iar obliga ia înregistr rii în scop de TVA revenea oric ruia din cei doi so i.

 

Neîndeplinirea acestei obliga ii atrage r spunderea solidar a so ilor în 
temeiul art. 20 alin. 2 Cod procedur fiscal în cazul în care, din orice motiv, 
obliga iile fiscale ale asocierilor f r personalitate juridic nu sunt achitate 
potrivit alin. (1), asocia ii r spund solidar pentru îndeplinirea acestora"). începând 
cu data de 01.01.2010, obliga ia este expres ar tat i de dispozi iile Normelor 
metodologice de aplicare a art. 127 Codului fiscal (pct. 3 alin. 6). 

A adar, obliga ia fiind a familiei (în sensul discutat mai sus, de asociere 
f r personalitate juridic ), iar r spunderea fiind solidar , nu este cazul ca 
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plafonul de scutire de TVA prev. de art. 152 al. 1 Cod fiscal s fie redus la 
jum tate sau ca petentul s r spund numai pentru 50 % din obliga ia fiscal .

 
De altfel, în afara faptului c petentul nu este de acord cu emiterea deciziei 

de impunere pe numele domniei sale, argumenta ie care a fost r sturnat prin cele 
ar tate mai sus, nu a prezentat nicio alt modalitate de impunere, pe care s o 
considere legal i conform c reia s i se stabileasc taxa pe valoarea ad ugat 
datorat ; simplul fapt c nu este de acord cu impunerea, nu poate conduce la 
admiterea contesta iei, în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 65 din Codul 
de procedur fiscal republica 

 

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele 
i faptele care au stat la baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate 

organului fiscal sus inerile sale din contesta ia formulat neputând fi re inute în 
solu ionarea favorabil a acesteia, în lipsa

 

prezent rii de c tre aceasta în 
motivarea contesta iei a unor înscrisuri de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal care s fac dovada preten iilor sale. 

    

Referitor la sus inerile petentului din contesta ia formulata, în ceea ce 
prive te rolul activ al ANAF,  s-au re inut urm toarele:     

In virtutea principiului general de drept nemo censitur ignorare legem in 
propriam turpitudine, nimeni nu poate invoca în ap rarea sa necunoa terea legii, 
în cazul de fa obliga ia de înregistrare ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat a 
petentului în situa ia în care a ob inut venituri din activit i economice de livr ri 
de bunuri cu caracter de continuitate este stipulat în Legea nr. 571/2003  privind 
Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

Primul efect al intr rii în vigoare a unui act normativ const  în faptul c 
dispozi iile sale devin general obligatorii pentru destinatarii s i, iar al doilea efect 
al intr rii în vigoare, subsecvent i distinct de obligativitate, este opozabilitatea 
normelor în cauz , constând în faptul c acestea au capacitatea, sunt susceptibile 
de a produce destinatarilor efectul juridic prev zut în con inutul lor. Corelativ, 
destinatarii legii nu pot invoca necunoa terea legii pentru a se sustrage rigorilor 
sale în cazul în care nu respect comandamentul cuprins în dispozi iile sale. 
Opozabilitatea are deci i ea caracter general, netrebuind confundat cu aplicarea 
efectiv a legii, cu producerea propriu-zis , concret a efectelor juridice, în 
virtutea principiului de drept nemo censitur ignorare legem in propriam 
turpitudine, înl turându-se sus inerea petentului referitoare la

 

omisiunea 
în tiin rii acestuia de c tre autorit i cu privire la obliga ia colect rii de TVA, 
deoarece, dincolo de orice considerente legate de rolul activ al autorit ilor 
fiscale, desf urarea unei activit i economice de asemenea amploare înl tur de 
plano necunoa terea legii.  

În leg tur cu posibilitatea exercit rii de c tre petent a dreptului de 
deducere al taxei pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor efectuate de acesta, în 
perioada verificat , înveder m urm toarele:   

La data de 09.07.2015, Curtea de Justi ie a Uniunii Europene s-a pronun at 
prin Hotararea din 09 iulie 2015 la solicitarea transmis de c tre Curtea de Apel 
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Cluj în cauza C-183/14 (Salomie i Oltean) al acestei instan e,

 
i cu privire la 

dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata datorate sau achitate în amonte 
pentru bunuri si servicii utilizate în cadrul opera iunilor taxate, statuând c : 

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea ad ugat se opune, în împrejur ri precum cele în 
discu ie în litigiul principal, unei reglement ri na ionale în temeiul c reia dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea ad ugat datorate sau achitate în amonte pentru 
bunuri i servicii utilizate în cadrul opera iunilor taxate îi este refuzat persoanei 
impozabile, care trebuie în schimb s achite taxa pe care ar fi trebuit s o 
perceap , pentru simplul motiv c nu era înregistrat în scopuri de tax pe 
valoarea ad ugat atunci când a efectuat aceste opera iuni, i aceasta atât timp 
cât nu este înregistrat în mod legal în scopuri de tax pe valoarea ad ugat i 
nu a fost depus decontul taxei datorate.     

În considerarea punctului de vedere al Direc iei Generale de Legisla ie Cod 
fiscal si Reglement ri Vamale din cadrul Ministerului Finan elor Publice, existent 
la dosarul cauzei, cu privire la aplicarea Decizei CJUE în cauza C-183/2014, 
Salomie i Oltean, hot râre opozabil erga omnes i care produce efecte 
retroactiv, inclusiv în situa ia în care legisla ia na ional con ine prevederi 
contrare, caz în care prevaleaz hot rârile CJUE, D.G.R.F.P Timi oara, ca organ 
competent în solu ionarea contesta iei, a solicitat AIF Timi , cu adresa 
nr.12188/19.10.2015, în conformitate cu pct. 9.10. din Ordinul nr. 2906/2014 
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , efectuarea unei 
cercet ri la fa a locului la petentul X în scopul verific rii îndeplinirii de c tre 
acesta a celor con inute de Hot rârea CJUE pronun at în Cauza C-183/2014, 
Salomie i Oltean, respectiv a determin rii diferen ei dintre taxa pe valoarea 
adaugat pe care avea obliga ia s o colecteze acesta i taxa pe care avea dreptul 
s o deduc .     

         

Cu adresa nr ./03.12.2015, înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub 
nr ./07.12.2015, A.I.F Timi a transmis r spunsul s u, ar tând  urm toarele:   

În ceea ce prive te TVA deductibila constatata in urma desf ur rii 
inspec iei fiscale efectuate la persoana fizica X, analizandu-se atât documentele 
prezentate de petent, precum si documentele solicitate de organele de inspec ie 
fiscal de la O.C.P.I. Timi si de la birouri notariale, la pag.4 a Raportului de 
inspec ie fiscala nr. /22.10.2012, s-a consemnat c :

 

" - prin adresa nr /30.01.2012 s-au solicitat Oficiului da Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Timis, in conformitate cu prevederile art.59-61 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i 
complet rile ulterioare, copii de pe documentele (contracte) in baza c rora numi ii 
X si Y au dobândit prin cump rare imobilele inscrise in C.F. nr .. . C.F. 
nr.7863 .. C.F. nr .ta, C.F. nr . .. si C.F. nr .. ., care au 
f cut ulterior obiectul contractului de vanzare-cumparare nr. ./02.2007, 
respectiv au fost înstr inate prin vânzare de c tre X si Y. Anexat la adresa nr ../ 
03.2012, O.C.P.I. Timis ne transmite (in copie) contractul de vanzare-cumparare 
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nr ./23.02.2007, si încheierea nr ../05.03.2007. Analizandu-se datele 
inscrise in contractul de vanzare-cumparare nr ../23.02.2007, se constata ca in 
acesta se stipuleaz ca " ...Pre ul total stabilit de comun acord este de xxxxxxx lei, 
din care xxxxx lei reprezint TVA pe care l-am primit integral de la 
cump r tori...." . Astfel organele de inspec ie fiscala constata ca numi ii x si Y 
aveau posibilitatea sa deduc TVA aferenta achizi iei terenului construibil in 
suprafa a de xxxx mp, având categoria de folosin a "cur i construc ii", pe care 
ulterior l-au înstr inat prin vânzare - in fapt, in aceea i zi, in baza contractului de 
vanzare-cumparare nr. ./23.02.2007. " 

Astfel, se precizeaz c persoana fizica X nu a prezentat documentul 
justificativ respectiv factura întocmit conform legii in vederea acord rii dreptului 
de deducere al TVA in suma de xxxx lei. 

În concluzie, organele de inspec ie fiscala arat c , petentul X nu are 
posibilitatea exercit rii dreptului de deducere pentru TVA înscris in contractul 
de vanzare-cumparare nr /23.02.2007, având în vedere ca TVA deductibil se 
acord

 

numai în cazul îndeplinirii de c tre contribuabil a condi iilor stipulate la 
art 146 din Codul fiscal, respectiv la lit.a) care precizeaz c pentru a- i exercita 
dreptul de deducere persoana impozabila trebuie sa de in o factura emis în 
conformitate cu prevederile art. 155 din Codul fiscal. 

De asemenea organele de inspec ie fiscala arat c , nu de in alte documente 
justificative de achizi ii destinate utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile de 
c tre contribuabilul X, astfel ca TVA deductibila constatata de organele de 
inspec ie fiscala este de 0 lei, asa cum s-a stabilit i prin raportului de inspec ie 
fiscala nr ./22.10.2012.   

În drept, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare: 

Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
    ART. 145     

(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.

     

(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent achizi iilor, 
dac acestea sunt destinate utiliz rii

 

în folosul urm toarelor opera iuni:

     

a) opera iuni taxabile;(...)

 

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, in conformitate cu 
prevederile art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile 
i complet rile ulterioare:

  

Condi ii de exercitare a dreptului de deducere

 

         ART. 146          
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil 

trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii:

     

a) pentru taxa datorat sau achitat , aferent bunurilor care

 

i-au fost ori 
urmeaz s îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate 
în beneficiul s u, s de in o factur

 

care s cuprind informa iile prev zute la 
art. 155 alin. (5);
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Totodat , în conformitate cu pct. 45 alin.(1) si alin.(2) din Normele 

metodologice de aplicare Codului fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu 
modific rile i complet rile ulterioare:

 
         45. (1) În sensul art. 145

 
alin. (4) din Codul fiscal, orice persoan 

impozabil are dreptul s deduc taxa pentru achizi iile efectuate de aceasta 
înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA conform art. 153

 
din Codul 

fiscal, din momentul în care aceast persoan inten ioneaz s desf oare o 
activitate economic , cu condi ia s nu se dep easc perioada prev zut la art. 
147^1

 

alin. (2) din Codul fiscal. Inten ia persoanei trebuie evaluat în baza 
elementelor obiective, cum ar fi faptul c aceasta începe s angajeze costur 
i i/sau s fac investi ii preg titoare necesare ini ierii acestei 

 

activit i 
economice. 

Deducerea se exercit prin înscrierea taxei deductibile în decontul de tax 
prev zut la art. 156^2

 

din Codul fiscal, depus dup înregistrarea persoanei 
impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.  
În cazul persoanelor impozabile nestabilite pe teritoriul României, se aplic 
prevederile art. 147^2

 

din Codul fiscal în perioada în care nu au fost înregistrate 
în scopuri de tax conform art. 153

 

din Codul fiscal, în situa ia în care 
persoanele respective au solicitat rambursarea taxei în baza art. 147^2

 

din Codul 
fiscal i în perioada respectiv îndeplineau condi iile pentru a beneficia de 
rambursare conform prevederilor art. 147^2 din Codul fiscal. 

Persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri 
de TVA conform art. 153

 

din Codul fiscal, aplic prevederile art. 147^1

 

din 
Codul fiscal inclusiv pentru achizi iile efectuate înainte de înregistrarea în 
scopuri de TVA, în situa ia în care pentru respectivele achizi ii nu au solicitat 
rambursarea taxei conform art. 147^2 din Codul fiscal. 

(2) Pentru exercitarea dreptului de deducere prev zut la alin.(1) trebuie 
îndeplinite condi iile i formalit ile prev zute la art. 145 art. 147^1

 

din Codul 
fiscal.  

Prin excep ie de la prevederile art. 155

  

alin. (5) din Codul fiscal, factura 
nu trebuie s con in men iunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de 
TVA pentru opera iunile efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA a 
persoanei impozabile conform art. 153

 

din Codul fiscal..(...)

  

Din analiza normelor legale incidente rezult c persoanele impozabile au 
posibilitatea legal de a a- i exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad ugat aferent achizi iilor de bunuri i servicii numai dac sunt îndeplinite 
dou condi ii cumulative, i anume:  

1. achizi iile sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile i 

 

2. au la baz facturi care con in obligatoriu toate informa iile necesare 
stabilirii dreptului de deducere a TVA.  

Din documentele existente la dosarul cauzei a rezultat c petentul X pentru 
exercitarea dreptului de deducere a TVA aferent cump r rii imobilelor în baza 
contractului de vanzare-cumparare nr. 739/23.02.2007, care au fost achizitionate 
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de la persoana impozabila din punct de vedere al TVA, respectiv S.C. "

 
S.R.L., nu a prezentat, nici organelor de inspec ei fiscal i nici ulterior în etapa 
de solu ionare a contesta iei, factura fiscal care s con in elementele cerute de 
lege pentru a fi apreciat ca document justificativ, în vederea îndeplinirii de c tre 
petent a condi iilor stipulate la lit.a) al art 146 din Codul fiscal.

  
Înveder m c în cadrul procedurii de solu ionare a contesta iei s-a avut în 

vedere i jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie, în situa ia în care, ulterior 
ader rii, în vederea aplic rii uniforme a legii, România este obligat , printre 
altele, s respecte aquis-ul comunitar în domeniul TVA.  

Din lecturarea jurispruden ei Cur ii Europene de Justi ie a rezultat c 
aceasta este în conformitate cu prevederile art. 178 din Directiva 2006/112 a 
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
ad ugat , care stipuleaz : 

 

Pentru exercitarea dreptului de deducere, o persoan impozabil este 
necesar s îndeplineasc urm toarele condi ii: 

 

(a)      pentru deducerile în temeiul articolului 168 litera (a), în ceea ce prive te 
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, aceasta are obliga ia de a de ine o 
FACTUR

 

emis în conformitate cu articolele 220-236 i cu articolele 238, 239 
i 240;

 

Pe cale de consecin cele dou condi ii cumulative obligatorii pentru 
recunoa terea exercit rii dreptului de deducere a TVA i anume: achizi iile s fie 
destinate utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile i s aib la baz facturi care 
con in obligatoriu toate informa iile necesare stabilirii dreptului de deducere a 
TVA, prev zute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (art. 146) se reg sesc 
i con inutul art. 178 din Directiva 2006/112, solu iile emise de CJUE în cauzele 

solu ionate fiind conforme cu dispozi iile art. 178 din Directiva 2006/112. 

 

Astfel, spre exemplificare, ar t m c :

 

- la paragr. 46 din cauzele reunite C-110/98 la C-147/98 Gabalfrisa se face 
trimitere la paragr. 23 si 24 din cazul C-110/94 Inzo si paragr. 24 din cazul C-
268/83 Rompelman, unde Curtea a stabilit c este obliga ia persoanei care 
solicit deducerea taxei pe valoarea adaugata sa demonstreze ca sunt 
îndeplinite toate condi iile legale pentru acordarea deducerii. 

- la paragraful 23 din cazul INZO se face trimitere la paragraful 24 din 
Cazul ROMPELMAN (C-268/83), unde Curtea a statuat c este obliga ia 
persoanei care solicit exercitarea dreptului de deducere al taxei pe valoarea 
ad ugat s demonstreze c sunt îndeplinite toate condi iile legale pentru 
acordarea deducerii. 

Pe cale de consecin , având în vedere considerentele prezente, rezult c , 
în condi iile în care petentul X nu a justificat preten ia sa de exercitare a dreptului 
de deducere al TVA cu facturi fiscale care s con in elementele cerute de lege 
pentru a fi apreciate ca document justificativ - condi ie obligatorie în exercitarea 
dreptului de deducere a TVA, în conformitate cu dispozi iile art. 146 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, solicitarea sa  din cuprinsul contesta iei 
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formulate  în ceea ce prive te acordarea dreptului de deducere a TVA  aferent 
achizi iilor efectuate, în perioada verificat , nu se justific , în condi iile legii.   

  
Referitor la capatul de cerere privind contesta ia formulata de X, împotriva 

Raportului de inspec ie fiscal nr. /10.2012 emis de D.G.F.P a Jud. Timi - 
Activitatea de Inspec ie Fiscala, ar t m urm toarele:

   

Prin Sentin a civil nr. xxxx pronun at în edin a public din data de 
septembrie  2014 în dosar nr. /2014 de Tribunalul Timi , r mas definitiv prin 
Decizia nr. ./28.04.2015 emis de Curtea de Apel Timi oara 

 

Sec ia de 
Contencios Administrativ i Fiscal, s-a dispus obligarea pârâtei Direc ia General 
Regionala a Finan elor Publice Timi oara 

 

Serviciul solu ionare contesta ii la 
solu ionarea pe fond a contesta iei formulate de X împotriva Raportului de inspec ie 
fiscal nr. ./.10.2012.    

În concluzie, Direc ia General Regionala a Finan elor

 

Publice Timi oara 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii, este investit conform hot rârilor judec tore ti 
enumerate în paragraful precedent, a se pronun a asupra Raportului de inspec ie 
fiscal nr. ../22.10.2012 emis de D.G.F.P Timis - Activitatea de Inspectie Fiscala.  

Pe cale de consecin având în vedere c raportul de inspec ie fiscala este 
raportul în care au fost prezentate constatarile inspectiei, din punct de vedere faptic 
si legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere atacate, în condi iile în 
care Decizia de impunere privind taxa pe valoarea ad ugat i alte obliga ii fiscale 
stabilite la persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i 
economice nedeclarate organelor fiscale nr. /29.10.2012 emis de D.G.F.P a 
Jud. Timi - Activitatea de Inspectie Fiscala va fi anulat in parte pentru suma totala 
de xxxx lei reprezentând xxx lei diferent de TVA nedatorata cu dobânzi/major ri 
aferente în sum de xxxx lei i penalit i aferente în sum de xxxxx lei, conform 
principiului de drept accesorium sequitur principalem i Raportul de inspec ie 
fiscal nr ../22.10.2012 va fi anulat în parte, pentru suma totala de xxx lei 
reprezentând xxxxx  lei diferent de TVA nedatorata cu dobânzi/major ri aferente în 
sum de xxxx lei i penalit i aferente în sum de xxxx lei.    

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor 
art.126, art.127, art.128, art.137, art.140, art.141, art.152 si art.153 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
coroborate cu pct.56 din Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. 
nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Hot rârea din 07 11.2013 a 
C.J.U.E în cauzele C-249/12 i C-250/12 ( Tulic i Plavo in), Hotararea din 09 iulie 
2015 a C.J.U.E în cauza C-183/14 (Salomie i Oltean), Decizia Comisiei Fiscale 
Centrale nr. 6/2014 privind determinarea taxei pe valoarea ad ugat prin diferite 
procedee pentru livr rile de bunuri/prest rile de servicii taxabile coroborat cu art.216 
alin.(1) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedur fiscal , republicat , în baza 
referatului nr. 12188/                 , se:   
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                                                  D E C I D E   

-  admiterea în parte a contesta iei

 
formulat împotriva Deciziei

 
de impunere 

nr. /29.10.2012 i a Raportului de Inspec ie Fiscal nr. ./22.10.2012 emise de 
D.G.F.P a Jud. Timi 

 
Activitatea de Inspec ie Fiscal

 
pentru suma total de xxxx 

lei  reprezentând:  
- xxxx  lei diferent de TVA nedatorata;  
- xxxx lei dobânzi/major ri aferente TVA;   
-  xxx lei penalit i aferente TVA, cu consecin a anul rii acestora pentru 

suma de xxxx lei.  
- respingerea, ca neîntemeiat , a contesta iei

 

formulat împotriva

 

Deciziei de 
impunere nr. ../29.10.2012 i a Raportului de Inspec ie Fiscal nr. 

/22.10.2012 emise de D.G.F.P a Jud. Timi 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal

 

pentru suma total de xxxxxx lei reprezentând:  
- xxxx lei TVA recalcucat prin aplicarea sutei m rite;  
- xxxxx lei dobânzi/ major ri aferente TVA;  
-      xxx lei penalit i aferente TVA.  

 

- prezenta decizie se comunica la:  
........   
A.J.F.P. Timi

 

cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014 
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 

atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi

 

în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.  

   DIRECTOR GENERAL, 
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