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Direcţia Generală a Finanţelor Publice a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie Fiscală, 
prin adresa nr…./24.02.2012 inregistrata la directie sub nr…./24.02.2012, asupra contestatiei 
formulate de domnul X cu domiciliul în …. 

Contestatia, inregistrata la Activitatea de Inspecţie Fiscală sub nr. …/16.02.2012, a fost 
formulata impotriva Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii 
fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile 
din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, emisă de Activitatea de Inspecţie 
Fiscală Neamţ sub nr.... in data de 17.01.2012 si are ca obiect suma de ... lei, reprezentând: 

- ... lei – taxă pe valoarea adăugată de plată; 
- ... lei – accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată. 
Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, stabilit 
în raport de data emiterii Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii 
fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din 
activităţi economice nedeclarate organelor fiscale nr...., respectiv data de 17.01.2012 şi de data 
depunerii contestaţiei la organul emitent al actului atacat, respectiv data de 16.02.2012, aşa 
cum rezultă din ştampila aplicată pe contestaţie de către organul fiscal. 

Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispozitiile art.205 alin.(1) si (2), art.207 alin.(1) 
si art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, D.G.F.P. este competenta sa solutioneze contestatia 
formulata de domnul X. 
 

I. Persoana fizică X contestă Decizia de impunere nr..../17.01.2012 şi Raportul 
de inspecţie fiscală nr..../17.01.2012 emise de Activitatea de Inspecţie Fiscală prin care i-au 
fost stabilite de plată taxa pe valoarea adăugată în sumă de ... lei şi accesorii aferente taxei pe 
valoarea adăugată în sumă de ... lei pentru perioada 01.01.2006 – 31.12.2010, astfel: 

- pentru anul 2006 suma de … lei (… lei x 19%) pentru vânzarea unui teren arabil în 
suprafaţă de … mp conform contract de vânzare – cumpărare nr…./11.10.2006; 

- pentru anul 2009 suma de … lei (… lei x 19%) pentru vânzarea următoarelor terenuri: 
1. teren arabil … mp situat în intravilanul comunei … cu suma de … lei conform 

contractului de vânzare – cumpărare nr…./27.03.2010; 
2. teren arabil … mp situat în intravilanul municipiului … cu suma de … lei conform 

contractului de vânzare – cumpărare nr…./13.08.2009; 
3. teren arabil … mp situat în intravilanul municipiului … cu suma de … lei conform 

contractului de vânzare – cumpărare nr…./13.08.2009; 
4. teren arabil … mp situat în intravilanul municipiului … cu suma de … lei conform 

contractului de vânzare – cumpărare nr…./17.08.2009. 
Pentru diferenţa de taxa stabilită suplimentar organele fiscale au calculat dobânzi, 

majorări şi penalităţi de întârziere de ... lei până la data de 16.01.2012. 
Prin raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere contestate, organele de inspecţie 

fiscală au stabilit că domnul X a efectuat în anul 2005 un număr de 16 tranzacţii imobiliare 
reprezentând vânzări de terenuri intravilane, terenuri extravilane şi un spaţiu comercial în 
valoare totală de … lei. La data de 03.11.2005, în calitate de persoană impozabilă, domnul X, 
depăşeşte plafonul de scutire de 200.000 lei prevăzut de art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, în formă aplicabilă în anul 2005, iar în conformitate cu prevederile art.152 
alin.(3) din acelaşi act normativ, contribuabilul avea obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri 
de T.V.A. până la data de 10 decembrie 2005. 

Petentul consideră că sumele stabilite suplimentar reprezentând taxa pe valoarea 
adăugată şi accesoriile aferente nu sunt întemeiate din următoarele motive: 

1) Referitor la prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale, art.91 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precizează:  

„ Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de 
prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale 
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(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu 
excepţia cazului în care legea dispune altfel. 

(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 
1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu 
dispune altfel.”, 

iar referitor la perioada supusă inspecţiei fiscale, art.98 precizează că „Inspecţia fiscală 
se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale.” 

Inspecţia fiscală a fost efectuată  începând cu data de 18.10.2011 la aproape 6 (şase) 
ani de la data efectuării tranzacţiilor din anul 2005, fiind mai mult decât evident că organele de 
inspecţie fiscală nu mai puteau să verifice tranzacţiile din anul 2005 şi petentul să fie considerat 
plătitor de taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacţiile din anul 2005 având în vedere că 
termenul de prescripţie a fost îndeplinit. 

Mai mult, în decizia de impunere contestată a fost înscrisă ca perioadă verificată, 
01.01.2006 – 31.12.2010. Tratarea petentului ca persoană impozabilă nu este întemeiată, 
având în vedere termenul general de prescripţie de 5 ani stabilit de O.G. nr.92/2003 şi faptul că 
perioada controlată a fost ulterioară anului  2005. 

2) Prin tranzacţiile din anul 2006 în sumă de … lei, acestea au fost sub plafonul de 
200.000 lei prevăzut de lege, deci  petentul nu ar fi devenit plătitor de taxa pe valoarea 
adăugată şi nu ar fi avut obligaţia să se înregistreze ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată. 
Nici organele de inspecţie fiscală nu au stabilit că petentul ar fi fost obligat să se înregistreze ca 
plătitor de taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacţiile din anul 2006. 

3) În anul 2008 organele de inspecţie fiscală au constatat că petentul a efectuat numai 
achiziţii în valoare de … lei şi au stabilit că sunt scutite de TVA şi oricum nu avea obligaţia să se 
înregistreze ca persoană impozabilă şi ca plătitor de TVA. 

4) În anul 2009 neîntemeiat organele de inspecţie fiscală au stabilit că domnul X 
datorează TVA în sumă de … lei aferentă vânzărilor în sumă de … lei deoarece nu era 
înregistrat ca plătitor de TVA şi nici nu avea obligaţia să se înregistreze ca plătitor de TVA, deci 
nu putea fi considerat plătitor de TVA şi stabili diferenţe de TVA. 

Obligaţia de înregistrare ca plătitor de TVA, potrivit art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, forma aplicabilă în mai 2009, ar fi fost pentru tranzacţiile viitoare. 

5) Potrivit art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, forma aplicabilă 
în mai 2009, este scutită de TVA „ livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei 
părţi a acesteia şi a terenului pe care este construită, precum şi a oricărui alt teren. Prin 
excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcţii noi, a unei părţi a acesteia sau a 
unui teren construibil. În sensul prezentului articol, se definesc următoarele: 

1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot 
executa construcţii, conform legislaţiei în vigoare.” 

În raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere, organele de inspecţie fiscală nu au 
stabilit pe bază de documente că pe terenurile vândute s-ar fi putut executa construcţii potrivit 
legislaţiei în vigoare. Terenurile au fost vândute ca terenuri agricole, aşa cum rezultă din 
contractele de vânzare – cumpărare. 

În concluzie, petentul consideră că nu datorează taxa pe valoarea adăugată şi 
accesoriile aferente şi solicită admiterea contestaţiei. 

 
II. Prin Decizia de impunere nr..../17.01.2012 contestată care a fost emisă în 

baza Raportului de inspecţie fiscală nr..../17.01.2012, organele de inspecţie fiscală din 
cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală, au reţinut urmatoarele: 

La „Motivul de fapt” se precizează faptul că urmare a controlului efectuat în baza 
declaraţiilor “208” depuse la organul fiscal teritorial şi actelor de vânzare-cumpărare puse la 
dispoziţie de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Primăria Municipiului … şi Birourile 
Notarilor Publici s-au constatat următoarele: 

În perioada 01.01.2006 – 31.12.2010, domnul X a efectuat un numar de 6 tranzacţii 
imobiliare reprezentând vânzări terenuri şi un apartament cu două camere, în valoare totală de … 
lei, din care: 

- în anul 2006, două tranzacţii în valoare de … lei; 
- în anul 2009, patru tranzacţii în valoare de … lei. 

Analitic, situaţia se prezintă astfel : 
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În anul 2006, s-au efectuat două tranzacţii imobiliare, din care : 
1. suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţa de … m.p. situat în 

extravilanul comunei …, punct “…” şi teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în extravilanul 
comunei …, punct “…”, vândute către … conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
la BNP …, sub nr. …/11.10.2006;   

2. suma de … lei reprezintă contravaloarea unui apartament cu două camere situat în …, 
vândut, sub rezerva abitaţiei către soţii …, conform contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat la BNP …, sub nr. …/08.12.2006. 

Apartamentul menţionat a fost locuit de către domnul X în perioada 01.01.2006 – 
10.08.2007, fapt dovedit prin adeverinţa nr…./12.01.2012 eliberată de Asociaţia de Proprietari 
Bloc … şi semnată de administrator şi adresa nr. … din 11.01.2012 emisă de Direcţia de Taxe şi 
Impozite din cadrul Primăriei …. 

Astfel, domnul X nu a realizat o activitate economică în sfera de aplicare a TVA ca urmare 
a obţinerii de venituri din vânzarea locuinţei proprietate personală, utilizată în scopuri personale şi 
nu s-a calculat TVA de plată pentru tranzacţia susmenţionată. 

În anul 2009, s-au efectuat patru tranzacţii imobiliare, din care : 
1. suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în 

intravilanul satului şi comunei …, înscris în Cartea Funciară a localităţii … sub nr…./N, nr. 
cadastral provizoriu …, vândut soţilor … şi …, conform contractului de vânzare - cumpărare 
autentificat la BNP …, sub nr. …/27.03.2009; 

2. suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în 
intravilanul municipiul …, având NCP nr…. şi înscris în CF nr. … a municipiul … şi cotă indiviză 
de … din suprafaţa de … m.p. teren arabil situat în intravilanul municipiul …, având NCP nr…. şi 
înscris în CF nr…. a municipiul …, vândute către …, conform contractului de vânzare - 
cumpărare nr…./13.08.2009, autentificat la BNP …; 

3. suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în 
intravilanul municipiul …, având NCP nr…. şi înscris în CF nr. … a municipiul … şi cotă indiviză 
de … din suprafaţa de … m.p. teren arabil situat în intravilanul municipiul …, având NCP nr…. şi 
înscris în CF nr. … a municipiul …, vândute către …, conform contractului de vânzare-cumpărare 
nr. …/13.08.2009, autentificat la BNP …; 

4. suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în 
intravilanul municipiul …, având NCP nr. … şi înscris în CF nr. … a municipiul … şi cotă indiviză 
de … din suprafaţa de … m.p. teren arabil situat în intravilanul municipiul …, având NCP nr…. şi 
înscris în CF nr…. a municipiul …, vândute către … şi …., conform contractului de vânzare-
cumpărare nr. …/17.08.2009, autentificat la BNP …. 
 Tranzacţiile menţionate reprezintă activitate economică potrivit art.127 alin.(2) din Codul 
Fiscal şi pct.3 din H.G. nr. 44/2004, în forma aplicabilă fiecărei perioade incidente. 
 Bunurile ce au făcut obiectul acestor tranzacţii au fost dobândite de către domnul X în 
scopul revânzării şi obţinerii de venituri cu carater de continuitate. 

Prin efectuarea acestor tranzacţii definite activitate economică potrivit art.127 alin. (2) din 
Codul Fiscal, domnul X devine persoană impozabilă din perspectiva TVA, conform art.127 alin.(1) 
din acelaşi act normativ. 
 Potrivit art.128 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, aceste tranzacţii reprezintă livrări de bunuri 
imobiliare şi sunt operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, în conformitate cu prevederile art.126 
alin.(1) din acelaşi act normativ. 

Stabilirea calităţii de plătitor de taxă pe valoarea adăugată, a bazei de impozitare si 
calculul obligaţiilor fiscale 

Din total tranzacţii efectuate în sumă de … lei: 
1.În anul 2006 au fost efectuate tranzacţii în sumă de … lei, din care: 
- suma de ... lei reprezintă operaţiune scutită de TVA ca urmare a obţinerii de venituri 

din vânzarea locuinţei proprietate personală, utilizată în scopuri personale; 
- suma de ... lei reprezintă operaţiune taxabilă, întrucât nu se regăşeşte în categoria 

operaţiunilor scutite din interiorul ţării, prevăzut la art.141 din codul fiscal, ca urmare a depăşirii 
plafonului de scutire. 

În anul 2005, domnul X a efectuat un număr de 16 tranzacţii imobiliare, reprezentând 
vânzări de terenuri intravilane, terenuri extravilane si un spaţiu comercial in valoare totala de … 
lei. 
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La data de 03.11.2005, domnul X, in calitate de persoana impozabila, depăşeşte 
plafonul legal de scutire de 200.000 lei, prevăzut de art.152 alin.(1) din Codul fiscal in forma 
aplicabila in anul 2005.  

În conformitate cu prevederile art.152 alin.(3) din acelaşi act normativ, contribuabilul 
avea obligaţia sa solicite înregistrarea in scopuri de TVA pana pe data de 10 decembrie 2005. 
 2. În anul 2009 au fost efectuate tranzacţii în sumă de ... lei ce reprezintă operaţiuni 
taxabile potrivit art.141 alin.(2) lit.f) pct.1 din Legea nt.571/2003 privind Codul fiscal, care 
precizează că ,,livrarea de construcţii sau părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt 
construite, precum şi a oricăror alte terenuri, sunt scutite de TVA, cu excepţia livrărilor de 
construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”. Urmare a vânzărilor în 
sumă de ... lei efectuate în perioada august 2009 – septembrie 2009 prin care s-a depăşit 
plafonul de scutire de TVA de 119.000 lei (35.000 euro) prevăzut la art.152 alin.(1) şi (2) din 
Codul Fiscal. 

Întrucât contribuabilul nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul  prevăzut 
de lege, la control, în baza prevederilor art.152 alin.(6) din Codul Fiscal şi pct. 62 alin.(2) lit.a) din 
H.G. nr.44/2004, s-a determinat pentru perioada 01.01.2006 – 31.12.2010 TVA de plată în 
sumă totală de ... lei, la nivelul TVA ce trebuia colectată pentru veniturile aferente operaţiunilor 
taxabile realizate în această perioadă, în sumă de ...  lei (... lei – ... lei). 

S-au calculat obligaţii fiscale accesorii în sumă totală de ... lei, potrivit prevederilor 
art.119, art.120 şi art.120^1 din O.G. nr. 92/2003, republicată. 

Sintetizând constatările, situaţia tranzacţiilor din punct de vedere al TVA se prezintă 
astfel: 

Număr total  tranzacţii – 6    
Valoare totală tranzacţii – ... lei din care: 
- ... lei - operaţiuni scutite (1 tranzacţie);  
- ... lei - operaţiuni taxabile TVA (5 tranzacţii). 
Concluzionând cele constatate mai sus, a fost propusă înregistrarea din oficiu, în scopuri 

de TVA a domnului X, conform prevederilor art.152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
La “Temeiul de drept” se precizează:  
- art.126 alin.(1), art.127 alin.(1) şi (2), art.128 alin.(1) şi (2), art.141 alin.(2) lit.f), art.152 

alin.(1), (3) şi (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
- pct.3, pct.62 alin.(2) lit.a) din H.G. nr.44/2004; 
- art.119, art.120 şi art.120^1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată. 
Prin Raportul de inspectie fiscala, înregistrat la Activitatea de Inspectie Fiscala 

sub nr.... în data de 17.01.2012 care a stat la baza intocmirii Deciziei de impunere 
nr..../17.01.2012, organele de inspecţie fiscală la punctul 1 “Prezentarea punctului de vedere 
al contribuabilului” din Cap.IV “Discuţia finală cu contribuabilul”, au mai precizat 
următoarele:   
 Urmare a discuţiei finale purtate de către organele de inspecţie fiscală cu domnul X, 
acesta a precizat că nu are obiecţiuni faţă de sumele stabilite în raport, sub rezerva verificării 
ulterioare şi consultării cu un specialist.    
 

III. Luând în considerare constatările organelor de inspecţie fiscală, motivele 
prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative 
invocate de contestator şi de organele de inspecţie fiscală, se reţin următoarele: 

În ceea ce priveşte aspectele procedurale invocate de petent, reţinem: 
Referitor la argumentul petentului privind faptul că inspecţia fiscală a fost efectuată  

începând cu data de 18.10.2011 la aproape 6 (şase) ani de la data efectuării tranzacţiilor din 
anul 2005, fiind mai mult decât evident că organele de inspecţie fiscală nu mai puteau să 
verifice tranzacţiile din anul 2005 şi petentul să fie considerat plătitor de taxa pe valoarea 
adăugată pentru tranzacţiile din anul 2005 având în vedere că termenul de prescripţie a fost 
îndeplinit, precizăm următoarele:  

Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, stipulează: 

- la art.91  



 5

„Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de 
prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale 

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu 
excepţia cazului în care legea dispune altfel. 

(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 
1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu 
dispune altfel.” 

- la art.92 
„Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili 

obligaţii fiscale 
(1) Termenele de prescripţie prevăzute la art. 91 se întrerup: 
a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie 

a dreptului la acţiune; 
b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului 

legal de depunere a acesteia; 
c) la data la care contribuabilul corectează declaraţia fiscală sau efectuează un alt act 

voluntar de recunoaştere a impozitului datorat. 
(2) Termenele de prescripţie prevăzute la art. 91 se suspendă: 
a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de 

prescripţie a dreptului la acţiune; 
b) pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii deciziei de 

impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale; 
c) pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspecţiei fiscale; 
d) pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil inactiv şi data reactivării 

acestuia.” 
- la art.23 
„Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale 
(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă 

se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează. 
(2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia 

fiscală datorată.” 
Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei se reţine că organele de inspecţie 

fiscală din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală pentru a determina starea de fapt fiscală, au 
procedat astfel: 

Inspecţia fiscală a fost iniţiată în data de 18.10.2011 şi s-a efectuat în baza circularei 
nr…../08.09.2009, înregistrată la A.I.F. sub nr…./11.09.2009. 

Prin adresa nr…./18.10.2011 au fost solicitate informaţii cu privire la tranzacţiile efectuate 
de domnul X de la O.C.P.I., Primăriile municipiilor … şi … şi Birourile Notarilor Publici unde au 
fost autentificate contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor tranzacţionate. 

Aşa cum reiese din Decizia de impunere nr. .../17.01.2012, obligaţiile fiscale suplimentare 
au fost stabilite pentru tranzacţiile efectuate în perioada 01.01.2006 – 31.12.2010, cu respectarea 
prevederilor art. 91 din Codul de procedură fiscală, respectiv, pentru creanţele fiscale născute în 
anul 2006, termenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă la data 
de 01.01.2007 şi se împlineşte la data de 31.12.2011. 

În conformitate cu prevederile art. 92, alin. (2), lit. b) din acelaşi act normativ, “termenele 
de prescripție prevăzute la art. 91 se suspendă pe perioada cuprinsă între data începerii 
inspecției fiscale și data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecției fiscale”, în 
cazul nostru, termenul de prescripţie a fost suspendat începând cu data de 18.10.2011, dată la 
care a fost iniţiată inspecţia fiscală, până la data de 17.01.2012, dată la care a fost emisă decizia 
de impunere nr. ... şi raportul de inspecţie fiscală cu acelaşi număr. 

În concluzie, argumentul petentului nu poate fi reţinut în soluţionarea favorabilă a 
contestaţiei deoarece termenul de prescripţie de 5 ani, avut în vedere de către organele de 
inspecţie fiscală pentru perioada verificată, se raportează la data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care s-a născut creanţa fiscală, astfel că  decizia de impunere nr. .../17.01.2012 a fost 
emisă în condiţiile legii pentru creanţe fiscale născute în perioada 01.01.2006 – 31.12.2010.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
urmează a se investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei formulată împotriva Deciziei de 
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impunere nr..../17.01.2012 emisă de către organele de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de 
Inspecţie Fiscală. 

 
Cauza supusă soluţionării este dacă pentru tranzacţiile efectuate în perioada 

01.01.2006 – 31.12.2010, persoana fizică X datorează suma ... lei reprezentând taxa pe 
valoarea adăugată în sumă de ... lei şi accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată în 
sumă de ... lei, în condiţiile în care a desfăşurat operaţiuni impozabile din punct de vedere 
al taxei pe valoarea adăugată. 
 

În fapt, organele de inspecţie fiscală prin Decizia de impunere nr..../17.01.2012 au 
constatat că în perioada 01.01.2006 – 31.12.2010, persoana fizică X a realizat tranzacţii 
imobiliare în sumă de … lei, după cum urmează:  

În anul 2006 au fost efectuate tranzacţii în sumă de … lei, din care: 
1. suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţa de … m.p. situat în 

extravilanul comunei …, punct “…” şi teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în extravilanul 
comunei …, punct “…”, vândute către … conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
la BNP …, sub nr. …/11.10.2006;   

2. suma de … lei reprezintă contravaloarea unui apartament cu două camere situat în …, 
vândut, sub rezerva abitaţiei către soţii … conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
la BNP …, sub nr. …./08.12.2006. 

Apartamentul menţionat a fost locuit de către domnul X în perioada 01.01.2006 – 
10.08.2007, fapt dovedit prin adeverinţa nr…./12.01.2012 eliberată de Asociaţia de Proprietari 
Bloc … şi semnată de administrator şi adresa nr. … din 11.01.2012 emisă de Direcţia de Taxe şi 
Impozite din cadrul Primăriei …. 

Astfel, domnul X nu a realizat o activitate economică în sfera de aplicare a TVA ca urmare 
a obţinerii de venituri din vânzarea locuinţei proprietate personală, utilizată în scopuri personale şi 
nu s-a calculat TVA de plată pentru tranzacţia susmenţionată. 
 În anul 2009 au fost efectuate tranzacţii în sumă de ... lei, din care:  

- suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în 
intravilanul satului şi comunei …, înscris în Cartea Funciară a localităţii … sub nr. …/N, nr. 
cadastral provizoriu …, vândut soţilor …, conform contractului de vânzare - cumpărare 
autentificat la BNP …, sub nr. …/27.03.2009; 

- suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în 
intravilanul municipiul …, având NCP nr. … şi înscris în CF nr. … a municipiul … şi cotă indiviză 
de … din suprafaţa de … m.p. teren arabil situat în intravilanul municipiul …, str. …, având NCP 
nr…. şi înscris în CF nr…. a municipiul …, vândute către …, conform contractului de vânzare - 
cumpărare nr…./13.08.2009, autentificat la BNP …; 

3. suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în 
intravilanul municipiul …, având NCP nr…. şi înscris în CF nr. … a municipiul … şi cotă indiviză 
de … din suprafaţa de … m.p. teren arabil situat în intravilanul municipiul …, având NCP nr…. 
înscris în CF nr…. a municipiul …, vândute către …, conform contractului de vânzare-cumpărare 
nr. …/13.08.2009, autentificat la BNP …; 

4. suma de … lei reprezintă contravaloare teren arabil în suprafaţă de … m.p., situat în 
intravilanul municipiul …, având NCP nr… şi înscris în CF nr…. a municipiul … şi cotă indiviză de 
… din suprafaţa de … m.p. teren arabil situat în intravilanul municipiul …, având NCP nr…. şi 
înscris în CF nr…. a municipiul …, vândute către …, conform contractului de vânzare-cumpărare 
nr. …/17.08.2009, autentificat la BNP …. 

Referitor la stabilirea calităţii de plătitor, în anul 2005, domnul X a efectuat un număr de 
16 tranzacţii imobiliare, reprezentând vânzări de terenuri intravilane, terenuri extravilane si un 
spaţiu comercial in valoare totala de … lei. 

La data de 03.11.2005, domnul X, in calitate de persoana impozabila, depăşeşte 
plafonul legal de scutire de 200.000 lei, prevăzut de art.152 alin.(1) din Codul fiscal in forma 
aplicabila in anul 2005.  

În conformitate cu prevederile art.152 alin.(3) din acelaşi act normativ, contribuabilul 
avea obligaţia sa solicite înregistrarea in scopuri de TVA pana pe data de 10 decembrie 2005. 
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Întrucât contribuabilul nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul  prevăzut 
de lege, la control, în baza prevederilor art.152 alin.(6) din Codul Fiscal şi pct. 62 alin.(2) lit.a) din 
H.G. nr.44/2004, prin Decizia de impunere nr..../17.01.2012, organele de inspecţie fiscală au 
determinat pentru perioada 01.01.2006 – 31.12.2010 TVA de plată în sumă totală de ... lei, la 
nivelul TVA ce trebuia colectată pentru veniturile aferente operaţiunilor taxabile realizate în 
această perioadă, în sumă de ... lei. 

Petentul contestă decizia de impunere deoarece consideră că pentru tranzacţiile din anul 
2006 în sumă de … lei şi din anul 2009 în sumă de … lei, acestea au fost sub plafonul prevăzut 
de lege, deci petentul nu ar fi devenit plătitor de taxa pe valoarea adăugată şi nu ar fi avut 
obligaţia să se înregistreze ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată, iar terenurile au fost 
vândute ca terenuri agricole, aşa cum rezultă din contractele de vânzare – cumpărare, deci nu 
se încadrează la art.141 alin.(2) lit.f) pct.1 din Codul fiscal. 

Obligaţia de înregistrare ca plătitor de TVA, potrivit art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, forma aplicabilă în mai 2009, ar fi fost pentru tranzacţiile viitoare. 

În concluzie, petentul consideră că nu datorează taxa pe valoarea adăugată şi 
accesoriile aferente şi solicită admiterea contestaţiei. 

 
În drept,  
Potrivit prevederilor art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
„(1) Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) operaţiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de 

bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; 
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 

România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; 
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, 

astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare; 
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile 

economice prevăzute la art. 127 alin. (2).” 
Potrivit art.127 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare,  
“(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o 

manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute 
la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. 
     (2) În sensul prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile producătorilor 
comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile 
profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economică 
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu 
caracter de continuitate.” 

Prevederile art.127 alin.(2) din Codul fiscal sunt completate de pct.3 din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit căruia: 

„3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obţinerea de venituri de către 
persoanele fizice din vânzarea locuinţelor proprietate personală sau a altor bunuri care 
sunt folosite de către acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerată activitate 
economică, cu excepţia situaţiilor în care se constată că activitatea respectivă este 
desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 
alin. (2) din Codul fiscal.[...]” 

Conform art.153 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

„(1) Orice persoană impozabilă trebuie să declare începerea, schimbarea şi 
încetarea activităţii sale ca persoană impozabilă.Condiţiile în care persoanele impozabile se 
înregistrează ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată sunt prevăzute de legislaţia privind 
înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe.” 
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În ceea ce priveşte sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată şi regulile aplicabile 
regimului special de scutire, acestea sunt reglementate la art.152 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 

„(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată persoanele impozabile a căror cifră de 
afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 2 miliarde lei, denumit în 
continuare plafon de scutire, dar acestea pot opta pentru aplicarea regimului normal de taxă  pe 
valoarea adăugată. 
 (…) 

(3) Persoanele impozabile, care depăşesc în cursul unui an fiscal plafonul de scutire, 
sunt obligate să solicite înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată în regim normal, 
în termen de 10 zile de la data constatării depăşirii. Pentru persoanele nou-înfiinţate, anul fiscal 
reprezintă perioada din anul calendaristic, reprezentată prin luni calendaristice scurse de la data 
înregistrării până la finele anului. Fracţiunile de lună vor fi considerate o lună calendaristică 
întreagă. Persoanele care se află în regim special de scutire trebuie să ţină evidenţa livrărilor de 
bunuri şi a prestărilor de servicii, care intră sub incidenţa prezentului articol, cu ajutorul jurnalului 
pentru vânzări. Data depăşirii plafonului este considerată sfârşitul lunii calendaristice în care a 
avut loc depăşirea de plafon. Până la data înregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată 
în regim normal se va aplica regimul de scutire de taxă pe valoarea adăugată. În situaţia în care 
se constată că persoana în cauză a solicitat cu întârziere atribuirea calităţii de plătitor de taxă pe 
valoarea adăugată în regim normal, autoritatea fiscală este îndreptăţită să solicite plata taxei pe 
valoarea adăugată pe perioada scursă între data la care persoana în cauză avea obligaţia să 
solicite înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată în regim normal şi data de la care 
înregistrarea a devenit efectivă, conform procedurii prevăzute prin norme.”, 

Totodată, legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare a art.152 alin.(3) din Codul 
fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează 
situaţia persoanelor impozabile care au depăşit plafonul de scutire, dar nu au solicitat 
înregistrarea ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată 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 depăşit plafonul de scutire, dar nu au 
solicitat înregistrarea ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în regim normal, conform 
prevederilor art. 152 alin (3) din Codul fiscal, organele fiscale vor proceda astfel:  

a) în situaţia în care abaterea de la prevederile legale se constată înainte de 
înregistrarea persoanelor impozabile ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, organul 
fiscal va solicita plata taxei pe valoarea adăugată pe care persoana impozabilă ar fi 
trebuit să o colecteze pe perioada scursă între data la care avea obligaţia să solicite 
înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată în regim normal şi data constatării 
abaterii. Pe perioada cuprinsă între data constatării de către organele fiscale a nerespectării 
obligaţiei de a solicita înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată şi data înregistrării 
efective, persoana impozabilă aplică regimul special de scutire prevăzut de art. 152 din Codul 
fiscal, însă are obligaţia de a plăti la buget taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze pentru 
livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în această perioadă. [...]” 

Art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru următoarele 
operaţiuni:  

„f) livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei părţi a acesteia şi a terenului 
pe care este construită, precum şi a oricărui alt teren. Prin excepţie, scutirea nu se aplică 
pentru livrarea unei construcţii noi, a unei părţi a acesteia sau a unui teren construibil. În 
sensul prezentului articol, se definesc următoarele: 

1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot 
executa construcţii, conform legislaţiei în vigoare.” 

Referitor la calculul accesoriilor, O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prevede urmatoarele: 

- la art. 119  alin.(1)  
,,Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se 

datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.” 
- la art.120 alin.(1)  
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„(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu 
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv.” 

După data de 01.07.2010, respectiv după data de 01.10.2010, art.119 şi art.120 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, au fost modificate şi au următorul cuprins: 

- art.119  alin.(1)  
„(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, 

se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.” 
- art.120 alin.(1) şi (7) 
„(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(…) 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi 

modificat prin legile bugetare anuale.” 
- art.120 alin.(7) 
 (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi 

modificat prin legile bugetare anuale.” 
- art.120^1 
„Penalităţi de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere 

datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. 
(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: 
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi 

nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse; 
b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere 

este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse; 
c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este de 

15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. 
(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.” 

 
Faţă de motivele de fapt şi de drept invocate mai sus, reţinem:  
Din coroborarea prevederilor legale mai sus menţionate, se reţine că o persoană fizică 

reprezintă persoana impozabilă în sensul Titlului VI privind taxa pe valoarea adăugată în 
condiţiile în care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi 
economice constând în exploatarea bunurilor corporale, în scopul obţinerii de venituri cu 
caracter de continuitate. 

De asemenea, potrivit prevederilor legale mai sus citate, se reţine că persoana 
impozabilă care este stabilită în România şi care realizează sau intenţionează să realizeze o 
activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxă pe valoarea adăugată 
cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal 
competent în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit plafonul de 
scutire.  

În cazul ce face obiectul prezentului dosar, conform celor enunţate în fapt, în perioada 
verificată, domnul X a efectuat în mod repetat tranzacţii imobiliare în valoare totală de … lei 
constând în vânzarea de terenuri şi a locuinţei proprietate personală.  

Având în vedere principiul de baza al sistemului TVA potrivit caruia taxa trebuie sa fie 
neutra, in sensul art.127 alin.(2) din Codul fiscal exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale, în concordanţă cu acest principiu, se referă la orice fel de tranzactie indiferent de 
forma juridică, iar domnul X prin dobandirea terenurilor şi apoi vânzarea acestora a realizat o 
activitate de exploatare a acestor terenuri acţionând ca atare, de o natură independentă, în 
scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.  

Astfel, pe cale de consecinţă, prin operaţiunile pe care le-a desfăşurat în această 
perioadă, domnul X a desfăşurat activităţi economice aşa cum sunt ele definite în articolele 
citate mai sus şi a avut calitatea de persoană impozabilă, cu toate drepturile şi obligaţiile care 
decurg din aceasta, având ca primă obligaţie declararea începerii activităţii sale ca persoană 
impozabilă, începând cu luna ianuarie 2006. 
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În ceea ce priveşte natura tranzacţiilor cu terenuri efectuate în perioada verificată, 
respectiv dacă acestea sunt operaţiuni taxabile sau scutite din punct de vedere al taxei pe 
valoarea adăugată, având în vedere documentele existente la dosarul cauzei şi normele legale 
aplicabile speţei, reţinem următoarele: 

În anul 2006 persoana fizică X a  vândut  pentru suma de 8.000 lei un teren arabil în 
suprafaţa de … m.p. situat în extravilanul comunei …, punct “…” şi teren arabil în suprafaţă de … 
m.p., situat în extravilanul comunei …, punct “…” conform contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat la BNP …, sub nr…./11.10.2006. 

Prin livrarea suprafeţei de … mp teren arabil extravilan situat în comuna … în valoare de 
… lei, conform contractului de vânzare-cumpărare nr…./11.10.2006, persoana fizică X a realizat 
o operaţiune economică impozabilă din punct de vedere al TVA deoarece obiectul tranzacţiei îl 
reprezintă terenurile arabile extravilane, pentru care Codul fiscal aplicabil la data tranzacţiei, nu 
reglementa scutirea de taxă pe valoarea adăugată.  

Referitor la celelalte 4 tranzacţii efectuate în anul 2009, în baza contractelor de vânzare-
cumpărare nr…./27.03.2009, nr…./13.08.2009, nr…./13.08.2009 şi nr…./17.08.2009, precizăm 
că aceste tranzacţii se referă la vânzarea de terenuri arabile intravilane situate în municipiul … 
şi comuna …, care conform art. 141 alin.(2) lit.f) din Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată.  

Argumentul contestatorului cu privire la faptul că pentru terenurile agricole nu se 
datorează TVA, nu poate fi reţinut în soluţionarea favorabilă a contestaţiei întrucât organele de 
inspecţie fiscală şi-au întemeiat constatările pe documentele şi informaţiile solicitate de la notarii 
publici, de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de la Primăria municipiului …, iar din 
certificatele de urbanism, actul de dezmembrare şi din contractele de vânzare – cumpărare nr. 
nr…./27.03.2009, nr…./13.08.2009, nr…./13.08.2009 şi nr…./17.08.2009, anexate la dosarul 
cauzei, rezultă cu claritate că au fost tranzacţionate terenuri situate în intravilan, fără restricţii de 
construire, iar petentul nu prezintă în susţinerea contestaţiei documente care să infirme 
constatările acestora cu privire la terenurile ce au făcut obiectul tranzacţiilor efectuate, respectiv 
că aceste terenuri nu se încadrează în categoria terenurilor construibile, obligaţie ce îi revine 
potrivit art.206 alin.(1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, care precizează:  

“Contestaţia se formulează în scris si va cuprinde: [...]  
d) dovezile pe care se întemeiază; [...]" 
Având în vedere faptul că petentul a efectuat tranzacţii imobiliare care nu intră în 

categoria operaţiunilor scutite de TVA, urmează a se respinge ca neîntemeiată contestaţia 
formulată de persoana fizică X pentru taxa pe valoarea adăugată în sumă de ... lei. 

Referitor la obligaţiile fiscale accesorii în sumă totală de ... lei aferente taxei pe 
valoarea adăugată stabilite de plată în sumă totală de ... lei, deoarece in sarcina 
contestatorului a fost retinut ca datorat debitul in suma de ... lei, pe cale de consecinţă persoana 
fizică contestatoare datorează obligaţiile accesorii în sumă de ... lei, conform principiului de 
drept "accesoriul urmeaza principalul", urmând a se respinge ca neîntemeiată contestatia 
petentului pentru accesoriile în suma de ... lei.  
 
 Pentru considerentele arătate in conţinutul deciziei şi în temeiul prevederilor art.210, 
art.216 alin.(1) şi art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se 

 
D E C I D E 

  
Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de persoana fizică X din 

municipiul … împotriva Deciziei de impunere nr. .../17.01.2012 emise de Activitatea de 
Inspectie Fiscala din cadrul D.G.F.P., pentru suma de ... lei, reprezentând: 

- ... lei – taxă pe valoarea adăugată de plată; 
- ... lei – obligatii fiscale accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată. 
Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacată la Tribunal în termen de 6 luni de la 

data comunicarii acesteia, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.a), respectiv art.10 alin.(1) din 
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Director executiv, 


