
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������	
������������	
������������	
������������	
�������
��
����
��
����
��
����
��
��������
������������������������������������������������������������������������������������ ��!��!������"��# ���!����� ��!��!������"��# ���!����� ��!��!������"��# ���!����� ��!��!������"��# ���!�������$���!������������������$���!������������������$���!������������������$���!��������������������

������ �!��%��� �!��%��� �!��%��� �!��%�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'� ���������(��)�$��'� ���������(��)�$��'� ���������(��)�$��'� ���������(��)�$������
����
����
����
���� ���� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza 

art.209 din OG 92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de ��*���+,-������*���+,-������*���+,-������*���+,-�����.��,�-��.��,�-��.��,�-��.��,�-�

����./��+,	0�����./��+,	0�����./��+,	0�����./��+,	0�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���� împotriva Deciziei de impunere nr.XXXXXX/21.04.2009 privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 

desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, întocmit� de 

Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Sibiu �i comunicat� petentului în data de  

23.04.2009. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, fiind 

înregistrat� la organul fiscal sub nr.XXXX/11.05.2009, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei 

sub nr.XXXX/18.05.2009. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actul contestat privind plata la 

bugetul statului a sumei de XXXXX lei reprezentând : 

 

� TVA    - XXXXXX lei 

� major�ri de întârziere TVA -   XXXXX lei 

 

        �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat� petentul invoc� urm�toarele : 

 

� potrivit art.153 din Codul fiscal, petentul sus�ine c� în cazul s�u la achizi�ia intracomunitar� 

efectuat�, organele fiscale competente ar fi trebuit s�-l înregistreze  din oficiu ca pl�titor de 

TVA, „lucru pe care nu l-au f�cut” ; 

 

� a pl�tit TVA aferent� tranzac�iei în Germania �i cum TVA se datoreaz� o singur� dat� în 

conformitate cu legisla�ia comunitar�, în consecin�� nici un stat membru nu poate  nesocoti 

principiul evit�rii dublei impuneri ; 
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� faptul de a nu fi respectat obliga�ia de la art.153, este catalogat� �i sanc�ionat� de Codul 

fiscal ca �i o contraven�ie – f�r� îns� în spe�� s� fie o culp� fiscal�, atâta vreme cât potrivit 

facturii prezentate organelor de control, TVA a fost achitat� în Germania. 

 

        ��
���
���
���
�Organul de inspec�ie fiscal�, prin Decizia de impunere nr.XXXX/21.04.2009 privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 

desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, a re�inut 

urm�toarele : 

  Cabinetul individual de Avocatur� XXXX nu este înregistrat în scopuri de TVA. 

  În data de 02.04.2007, cabinetul achizi�ioneaz� un autoturism Audi A4 din Germania 

cu factura nr.C – XXXXX/02.04.2007 în valoare total� de XXXX Euro (XXXX Euro + XXXX Euro 

TVA), furnizorul fiind XXXXXX GmbH – Cod de înregistrare fiscal� în scopuri de TVA – DE 

XXXXXX. 

  Având în vedere c� achizi�ia intracomunitar� efectuat� dep��e�te plafonul de 10.000 

Euro prev�zut la art.126 alin.(3) pct.a) din Legea 571/2003, contribuabilul avea obliga�ia s� solicite 

înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu art.1531 alin.(1) din Legea 571/2003 coroborat 

cu pct.67 din HG 44/2004. 

  În concluzie, întrucât cabinetul de avocatur� nu s-a înregistrat în scopuri de TVA, nu 

a depus decontul special de tax� conform art. 1563 din Legea 571/2003  �i nu a depus o declara�ie 

recapitulativ� privind achizi�iile intracomunitare de bunuri, la data de 25 a lunii urm�toare 

trimestrului calendaristic, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� acesta are obliga�ia de a pl�ti 

TVA aferent� achizi�iei  intracomunitare în sum� de XXXX lei (XXXX Euro x  lei/Euro). 

  Pentru nevirarea la termen a TVA stabilit� suplimentar au fost calculate în sarcina sa 

�i major�ri de  întârziere aferente în sum� de XXXXX lei. 

 

      ���
����
����
����
�Având în vedere constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, motiva�iile contestatoarei, 

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada 

verificat�, organul de  solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

 

  Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� petentul neînregistrat în scopuri 

de TVA datoreaz� TVA aferent� unei achizi�ii intracomunitare în condi�iile în care : 
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� în data de 02.04.2007 a achizi�ionat un autoturism fabricat în 09.05.2006 cu factura nr.C – 

XXXXXX în valoare total� de XXXX Euro (XXXX Euro +  XXX Euro TVA) emis� de furnizorul 

german XXXXXX GmbH – cod de înregistrare fiscal� în scopuri  de TVA – DE XXXXXXX ; 

� achizi�ia dep��e�te plafonul de 10.000 Euro ; 

 

În drept sunt aplicabile prevederile : 

 

� art.126 alin.(3) lit.a) din Legea 571/2003 unde se men�ioneaz� :”Sunt de asemenea 

opera�iuni impozabile �i urm�toarele opera�iuni efectuate cu plata, pentru care locul este 

considerat a fi în România, potrivit art.1321 : a). achizi�ia intracomunitar� de bunuri, altele 

decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuat� de o persoan� impozabil� 

ce ac�ioneaz� ca atare sau de o persoan� juridic� neimpozabil�, care nu beneficiaz�  de 

derogarea prev�zut� la alin.(4)......” (plafonul  anual de 10.000 Euro) ; 

� art.1531 alin.(1) din Legea 571/2003 : „Persoana impozabil�  care nu este înregistrat� �i nu 

are obliga�ia s� se înregistreze, conform art.153 �i persoana juridic� neimpozabil� care 

inten�ioneaz�  s� efectueze o achizi�ie intracomunitar� în România, au obliga�ia s� solicite 

înregistrarea în scopuri de TVA,  conform prezentului articol, înaintea efectu�rii achizi�iei 

intracomunitare, în cazul în care valoarea achizi�iei  intracomunitare respective dep��e�te 

plafonul  pentru achizi�ia intracomunitar� în anul  calendaristic în care  are loc achizi�ia 

intracomunitar�” ; 

� potrivit art.1563 din Legea 571/2003, petentul avea obliga�ia depunerii decontului special de 

tax� ; 

� în conformitate cu art.1564 alin.(2) din Legea 571/2003, petentul avea obliga�ia s� depun� la 

organul fiscal teritorial, pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare trimestrului calenda -

ristic, o declara�ie recapitulativ�  privind achizi�iile intracomunitare de bunuri (390 VIES) 

conform modelului stabilit prin OMFP nr.537/03.04.2007 ; 

� art.157 �i 158 alin.(1) din Legea 571/2003 unde se men�ioneaz� obliga�ia de plat� privind 

TVA : „Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale pân� la data la care 

are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau declara�iile prev�zute la art.1562 �i 1563.” 

„Orice persoan� obligat� la plata taxei poart� r�spunderea pentru calcularea corect� �i plata 

la termenul legal a taxei c�tre bugetul de stat �i pentru depunerea la termenul legal a 

decontului �i a declara�iilor prev�zute la art. 1562  �i 1563, la organul fiscal competent (....)”. 
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  Referitor la afirma�iile petentului din contesta�ia formulat�, organul de solu�ionare a  

contesta�iei men�ioneaz� c� acestea nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât : 

 

� petentul fiind nepl�titor de TVA, înainte de efectuarea achizi�iei intracomunitare ce inten�iona 

s� o fac� �i având în vedere c� valoarea ei dep��ea  plafonul de 10.000 Euro, avea obli -

ga�ia men�ionat� expres la art.1531 alin.(1) din Legea 571/2003, s� solicite la organul fiscal 

competent înregistrarea în scopuri de TVA ; 

� aceast� obliga�ie nefiind îndeplinit� �i neavând cod de pl�titor de TVA în România, în mod 

legal furnizorul german a emis factura cu TVA ; 

� organul fiscal competent, poate înregistra un contribuabil  ca pl�titor de  TVA din oficiu, 

atunci când are cuno�tin�� de activit��ile desf��urate de acesta ce sunt supuse impozit�rii, 

rezultate efectiv din depunerea la organul fiscal a unor declara�ii (declara�ia 390 VIES, 

decont special de tax� ), alte informa�ii, etc. ; 

� de asemeni, organul fiscal competent poate înregistra un contribuabil ca pl�titor de TVA din 

oficiu cu ocazia verific�rii fiscale a acestuia �i când se constat� c� legea fiscal� nu s-a 

respectat, iar consecin�a fiind stabilirea unei baze impozabile suplimentare, situa�ie în care 

s-a aflat petentul. 

 

În  concluzie, având  în  vedere  prevederile  legale citate  anterior,  petentul  pentru  

achizi�ia intracomunitar� efectuat�, care dep��e�te plafonul de 10.000 Euro, avea obliga�ia s� 

solicite înregistrarea în scopuri de TVA înaintea efectu�rii achizi�iei în cauz�, obliga�ie care nu a 

fost îndeplinit�. Ca urmare, în mod întemeiat , organul de inspec�ie fiscal� a stabilit ca rezultat  al 

verific�rii fiscale a petentului faptul c� acesta avea pe lâng� obliga�ia înregistr�rii în scopuri de TVA 

�i obliga�ia depunerii decontului special de tax�, a declara�iei recapitulative privind achizi�iile 

intracomunitare de bunuri �i a pl��ii TVA c�tre bugetul de stat. 

  Astfel, în mod legal a fost calculat� �i stabilit� o TVA suplimentar� în sum� de XXXX 

lei. 

  Pe cale de consecin��, pentru nevirarea la termen a TVA suplimentare, petenta 

datoreaz� �i major�ri de întârziere aferente în sum� de 7.966 lei  în conformitate cu art.119 – 120 

din OG 92/2003 R. 

 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, 
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  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma  de XXXXXX lei reprezentând : 

 

� XXXXXX lei  - TVA 

�   XXXXX lei  - major�ri întârziere TVA. 

 

Prezenta  Decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul   Sibiu  în  termen  de  6 luni  de la  

comunicare. 
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