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               D E C I Z I E  nr.                  
privind contesta ia formulat de

 

Dl. X  
înregistrat la  D.G.F.P a Jud.Arad sub nr. ....../......04.2013     

Direc ia General Regional a

 

Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre petentul X cu adresa denumita cerere

 

înregistrat la Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara sub

 

nr. ./01.2014, asupra relu rii 
procedurii de solu ionare a contesta iei formulate de

 

                                                                
  Dl. X  

înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal sub nr. ./04.2013 i la Direc ia 
General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. /04.2013, a c rei 
solu ionare a fost suspendat conform Deciziei nr.xxx/2013 a D.G.F.P a Jud.Arad, 
în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur 
fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii a procedat la analizarea dosarului contesta iei.  

Dl. X a formulat contesta ie împotriva Deciziei de impunere nr. 
1891/06.02.2013 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 i a Raportului de inspec ie fiscal nr......../06.02.2013 
emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad. 

  

Prin Decizia nr. xxxx/06.06.2013 emis de Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei formulat 
de dl. X împotriva Deciziei de impunere nr. xxxx/02.2013 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 i a Raportului de 
inspec ie fiscal nr.

 

xxxxx/02.2013 emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, 
pentru suma total de xxxxxxxx lei reprezentând xxxxxxxx lei taxa pe valoarea 

Agen ia

 
Na ional de 

 
Administ rare 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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ad ugat i xxxxxxxx lei accesorii aferente (major ri 

 
xxxxx lei, dobânzi 

 
xxxx 

lei, penalit i 

 
xxxxx lei) stabilite prin Decizia de impunere nr. ....../.02.2013, 

ulterior pronun rii hot rârii

 
preliminare de c tre Curtea de Justi ie a Uniunii 

Europene privitor la baza de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat , procedura 
administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea, în condi iile legii.

  

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de dl. X împotriva 
Raportului de inspec ie fiscal nr. ........./02.2013 încheiat de c tre organele de 
control din cadrul Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, s-au re inut urm toarele:

  

În drept, Codul de Procedur Fiscal , republicat prevede:  
ART. 85            

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 

(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 

          Decizia de impunere         
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 

emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de impunere.        
(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finan elor Publice prin 

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 
publice se pot stabili i alte competen e pentru emiterea deciziilor de impunere ca 
urmare a inspec iei fiscale.

        

(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i în cazul în care nu s-a 
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 87.[...] 
         ART. 87          

Forma i con inutul deciziei de impunere

          

Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc condi iile prev zute la art. 
43.[...]

 

coroborat cu art. 106 din Hot rârea Guvernului nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal : 

ART. 106 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale 

 

(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care 
se vor prezenta constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic i legal.

 

(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul 
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul in care baza de 
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului. 
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  [...] 

            Norme metodologice: 
106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat 

într-un raport de inspec ie fiscal .

 
106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de 

cate ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt procesele-
verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate i/sau încruci ate i 
orice alte acte. 

106.3. Raportul de inspec ie fiscal se semneaz de c tre organele de 
inspec ie fiscal , se verific i se avizeaz de eful de serviciu. Dup aprobarea 
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscal , se va emite decizia 
de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

106.4. Modelul i con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale 
se aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

 

Posibilitatea de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , 
este limitat astfel:

 

"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)

 

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie 
de impunere se contesta numai împreuna. 

(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) i deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 

(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit 
art. 89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoan care particip  la 
realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 
Având în vedere c raportul de inspec ie fiscal pe care petentul îl contest este 
raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic 
i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform dispozi iilor 

legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din Codul de procedur fiscal , 
republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se va 
pronun a asupra deciziei de impunere, decizie ce a fost emis în baza raportului de 
inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul nr. 1415/2009 privind aprobarea 
modelului i con inutului unor documente i formulare utilizate în activitatea de 
inspec ie fiscal la persoane fizice se precizeaz expres posibilitatea de a contesta 
Decizia de impunere, astfel:             

La prezenta decizie de impunere se anexeaz Raportul de inspec ie fiscal 
care, împreun cu anexele, con ine ..... pagini.
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( )     
În conformitate cu art. 205 i 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, 

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, împotriva sumelor de plat 
i/sau aprobate la rambursare prin prezenta se poate face contesta ie, care se 

depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub 
sanc iunea dec derii.

     

Prezenta reprezint titlu de crean .

 

   

In condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 
executoriu, aceasta fiind opozabil petentului  i aceasta fiind cea care produce 
efecte fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt consemnate 
constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind contesta ia 
formulat de X  împotriva Raportului de inspec ie fiscal  nr. 1890/06.02.2013, 
contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  

Referitor la contesta ia formulat de X împotriva Deciziei de impunere nr. 
/02.2013 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 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, s-au 
re inut urm toarele:

  

Suma total contestat este în cuantum de xxxxxx lei reprezentând 733.234 
lei taxa pe valoarea ad ugat i xxxxxxx lei accesorii aferente (major ri 

 

xxxxx 
lei, dobânzi 

 

xxxxxx lei, penalit i 

 

xxxxxx lei).   

Contesta ia a fost semnat de petent, a a dup cum prevede art. 206 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 
Cererea de punere în executare a Sentin ei civile nr. xxx pronun at în edin a 
public din 12.2013 de Curtea de Apel Timi oara, înregistrat la DGRFP 
Timi oara sub nr. ....../27.01.2014, este formulat prin avocat dr. xxxxxxxx, fiind 
depus în original împuternicirea avoca ial nr. ......... din 02.2014, fiind îndeplinite 
dispozi iile art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat .

 

Contesta ia a fost formulat în

 

termenul prev zut de art. 207 din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur fiscal , republicat , titlul IX, 
fa de data comunic rii Deciziei 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. ........./06.02.2013, 
respectiv 20.03.2013.  

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

contesta iei:  
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I. În contesta ia formulata petentul contest obliga iile suplimentare de 

plata stabilite prin Decizia de impunere nr. ......../06.02.2013, precum i Raportul 
de inspec ie fiscal nr. ......../06.02.2013 care a stat la baza emiterii acesteia, în 
sus inerea contesta iei solicitând anularea actelor administrative atacate, motivele 
prezentate în cuprinsul contesta iei fiind urm toarele: 

 
A) Motive care vizeaz condi ii de procedur 

 

a) Lipsa comunic rii avizului de inspec ie fiscal 

 

- organele de inspec ie fiscal nu au respectat prevederile legale privind 
comunicarea avizului de inspec ie fiscal , în condi iile în care nu au adus la 
cuno tin a petentului faptul c va face obiectul unei inspec ii fiscale, precum i 
faptul c aceasta se va desf ura la sediul autorit ii fiscale, ignorând dispozi iile 
art. 101 coroborat cu art. 43 i art. 44  din Codul de procedur fiscal , precum i 
dispozi iile Ordinului ANAF nr. 1415/2009 privind inspec ia fiscal la persoanele 
fizice care realizeaz venituri din activit i economice nedeclarate organelor 
fiscale; 

- solicit constatarea nulit ii absolute a Deciziei de impunere nr. 
...../06.02.2013 cât i a Raportului de inspec ie fiscal nr. ....../06.02.2013 urmare a 
faptului c autoritatea fiscal a derulat inspec ia fiscal f r îndeplinirea procedurii 
de comunicare a Avizului de inspec ie fiscal ;

 

b) Lipsa acordului privind derularea inspec iei fiscale la sediul autorit ii 
fiscale  

- de i în cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal nr. ...../18.12.2012 se 
precizeaz c inspec ia fiscal s-a derulat în intervalul 10.10.2012 

 

06.02.2013 la 
sediul organelor de inspec ie fiscal , loc stabilit de comun acord cu 
contribuabilul , date fiind preciz rile de la pct. a) în condi iile în care Avizul de 
inspec ie fiscal nu a fost comunicat, rezult c petentul, neavând cuno tin de 
derularea inspec iei fiscale, nu putea anun a autoritatea fiscal în scris i motivat 
asupra faptului c nu de ine un spa iu corespunz tor pentru derularea inspec iei 
fiscale; 

- în considerarea prevederilor art. 103 Cod procedur fiscal care con ine 
dispozi ii imperative, acordul de desf urare a inspec iei la sediul autorit ii fiscale, 
procedural, ar fi trebuit s se materializeze într-un înscris asumat de p r i , fapt 
care îns nu a fost respectat de organele fiscale i pe cale de consecin solicit 
constatarea nulit ii absolute a Deciziei de impunere nr. ....../06.02.2013 cât i a 
Raportului de inspec ie fiscal nr. ...../06.02.2013; 

c) Nerespectarea prevederilor legale privind discu ia final 

 

- organele fiscale au ignorat aceast cerin legal , înc lcând dispozi iile 
Ordinului ANAF nr. 1415/2009 privind inspec ia fiscal la persoanele fizice care 
realizeaz venituri din activit i economice nedeclarate organelor fiscale, cap. VI 

 

Discu ia final ; 
- arat c procedura de comunicare a deciziei de impunere i a RIF-ului care 

fac obiectul contesta iei a fost viciat , invocând în sus inerea afirma iilor sale art. 
44 Cod procedur fiscal i precizând totodat c procedura comunic rii actelor 

http://www.anaf.ro


www.anaf.ro  6

  
administrative prin publicitate pe pagina de Internet a ANAF exist , dar ea nu 
poate prevala celorlalte c i de comunicare a actelor administrative fiscale, 
respectiv: primirea sub semn tur , comunicarea prin po t cu confirmare de 
primire. , solicitând în consecin constarea nulit ii absolute a actelor atacate;

 
d) Datele de emitere i semnare a documentelor administrativ fiscale emise, 

precum i modalitatea de comunicare prin afi are 
- cronologia actelor administrative emise de autoritatea fiscal pune sub 

semnul întreb rii corectitudinea i legalitatea derul rii inspec iei fiscale, în sensul 
c de i atât RIF cât i Decizia de impunere contestate au fost întocmite în data de 
06.02.2013, au fost avizate de c tre Directorul executiv adjunct doar în data de 
07.02.2013, iar petentul a ridicat aceste acte doar la data de 20.03.2013 în urma 
consult rii sit-ului de INTERNET al ANAF-ului      

B) Referitor la tratamentul fiscal aplicabil opera iunilor care au f cut 
obiectul impunerii din punct de vedere al TVA   

Referitor la aplicabilitatea art. 152 i art. 153 din Codul fiscal  
- prin Contractul de vânzare cump rare nr. ......../04.2007 a fost vândut 

terenul compus din dou parcele separate, înscrise în dou C r i funciare separate, 
respectiv o parcel de xxxx mp i o parcel de xxxx mp; 

- petentul arat c tranzac ia nu se refer la opera iuni care intr în sfera 
TVA, fiind opera iuni scutite prin efectul legii, potrivit prevederilor art. 141 alin. 
(2) lit. f) Cod fiscal, în condi iile în care în ceea ce prive te parcela de xxxx mp 
terenul este acoperit de o platform betonat lucru pe care l-am demonstrat cu o 
serie de documente de natur tehnic i legal , care demonstreaz existen a acestei 
construc ii (platforma betonat ) înc înainte de privatizarea SC OPTICA SA, prima 
de in toare a imobilelor, inclusiv a terenului în suprafa de xxxx mp , iar în ceea 
ce prive te parcela de xxxx mp terenul formeaz corp funciar unic cu imobilele 
industriale (construc ii vechi), regimul fiscal fiind dat de regimul aplicat 
construc iilor înscrise în aceea i carte funciar , astfel c tranzac ia realizat prin 
intermediul Contractului de vânzare cump rare nr. ....../24.04.2007, in opinia 
petentului nu se refer la opera iuni care intr în sfera TVA, fiind opera iuni scutite 
prin efectul legii; 

- sus ine c , nu este persoan impozabil din pct. de vedere al art.127 din 
Codul Fiscal i c bunurile sale nu au f cut parte din patrimoniul afacerii ci din 
patrimoniul personal.  

-   totodata apreciaz c nu a existat cadrul normativ care s permit 
obligarea sa la înregistrarea în scopuri de TVA i depunerea decontului de TVA, 
aratand c Ordonan a de Urgen a Guvernului nr.106/2007 a intrat în vigoare abia 
la 01.01.2008, iar Normele Metodologice i mai târziu respectiv la data de 
15.07.2008.          

- prezint punctul de vedere al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 
astfel cum rezult din Nota înregistrat sub nr........../.09.2009 

 

respectiv c , 
pentru tranzac iile imobiliare efectuate de c tre persoane fizice, ar fi existat 
obligatia pl ii contravalorii TVA.    
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- analizand textele de lege din con inutul c rora rezult , in opinia petentului, 

modul de interpretare eronat al legii de catre ANAF, acesta apreciaz c , în raport 
de criteriile de identificare ale activit ilor economice, vânzarea de

 
terenuri sau 

locuin e construite de o persoan fizic nu se încadreaz de manier clar în 
niciuna dintre cele 3 categorii, destul de limitate ca sfer de cuprindere. 

  
In cuprinsul contestatiei este analizat art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, 

aratandu-se c :

   

- nu exist în prezent texte legale  eficiente care s permit impozitarea cu 
TVA a vânz rilor de imobile de c tre persoanele fizice, achizi ionate sau construite 
pe cont propriu. ;  

- analizeaz interdependen a Codului fiscal, Codului comercial i Codului 
civil în ceea ce prive te vânz rile de imobile din patrimoniul personal 
concluzionând Codul fiscal nu include la Art. 127 vânzarea imobilelor din 
patrimoniul personal ca activit i economice i prin urmare nu exist obliga ia 
expres de a pl ti

 

TVA pentru astfel de vânz ri ;

  

- precizeaz faptul 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. 

  

Caracterul de continuitate asimilat din definirea caracterului de ocazional, 
a fost determinat in opinia petentului de explicarea termenului de continuitate 
pentru vânz rile de imobile, care nu este definit în mod expres de legiuitor 
rezultând astfel compararea altor norme legale referitoare la persoanele nestabilite 
în România, care au un caracter special, iar HG nr. 1840/2004 adaug la norma 
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.   

- mai mult, pân la data de 13.03.2007 nu exista formular de înregistrare 
fiscal , astfel c obliga ia fiscal nu putea fi înregistrat f r formular înainte de 
13.03.2007.   

Referitor la incadrarea unei persoane fizice ca pl titor de TVA pentru 
vânz rile de imobile din patrimoniul personal, petentul 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); 
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- 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 . 

  

In legatura cu Directivele TVA, respectiv Directivele nr. 77/388/CE si nr. 
112/2006CE, petentul arata ca s-a dat dreptul statelor membre de a include în sfera 
TVA anumite opera iuni, astfel c legiuitorul român, dac ar fi dorit s cuprind 
în sfera TVA i opera iunile ocazionale de livrare de cl diri, p r i de cl diri i 
terenuri construibile, trebuia s includ în Titlul VI al Codului fiscal i aceste 
opera iuni, efectuate în mod ocazional. 

  

Despre rolul activ al ANAF, petentul arata ca acesta nu a fost exercitat prin 
îndrumare referitor la obligativitatea inregistr rii sale în scopuri de TVA si a pl ii 
TVA   

- precizeaza c , eliberarea unui certificat fiscal în aceast perioad pe numele 
petentului nu eviden iaz niciun fel de datorie c tre unitatea fiscal ;

  

- petentul arat c are dreptul de deducere a TVA  în conformitate cu art. 145 
i art. 146 din Codul fiscal, precizând c în toat aceast perioad am fost nevoit 

s suport costuri mult mai mari de plat în privin a impozitelor.

  

Ca urmare a tuturor obiec iunilor expuse în cuprinsul contesta iei petentul 
solicit constatarea nulit ii absolute a actelor administrative intocmite Decizia de 
impunere nr ../06.02.2013 si R.I.F nr ./06.02.2013.   

Ulterior formul rii contesta iei, petentul depune Completare la contesta ie 
înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. ...........ad/20.05.2013 la Activitatea de 
Inspec ie Fiscal Arad sub nr. ......../23.05.2013 i reînregistrat la D.G.F.P. a jud. 
Arad sub nr. ......../29.05.2013, în care a precizat faptul c

 

î i men ine motivele de 
fapt i de drept din cuprinsul contesta iei formulate, atât în ceea ce prive te 
aspectele de procedur , cât i cele de fond, referitor la tratamentul fiscal aplicabil 
opera iunilor privind vânzarea de terenuri realizat în baza Contractului de vânzare 
cump rare autentificat de BNPA xxxxx sub nr. ......./12.2007, care în anul 2007 era 
cel prev zut de excep ia de la lit. f) a alin. (2) al art. 141 Cod fiscal, ar tând i 
faptul c organele de inspec ie fiscal , cu ocazia controlului efectuat, nu au stabilit 
starea de fapt fiscal , respectiv prin examinarea obiectiv a st rii de fapt în baza 
tuturor circumstan elor edificatoare ale fiec rui caz , conform prevederilor la art. 6 
i art. 7 din Codul de procedur fiscal . 

   

Procedeaz totodat la analizarea contractelor de vânzare 

 

cump rare 
autentificate sub nr. ......./31.10.2007, respectiv nr. ......./21.11.2007, concluzionând 
c este evident faptul c nu am avut dreptul de a deduce TVA i nici nu a fi putut 
exercita acest drept, tocmai datorit faptului c dreptul de deducere, potrivit 
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prevederilor lit. a) a alin. (1) a art. 145 Cod fiscal, aplicabile în anul 2007 ar fi 
putut s "ia na tere la momentul exigibilit ii taxei", astfel cum este prev zut la art. 
134, art. 1341 i art. 1342 Cod fiscal. , fiind evident faptul c persoanele de la care 
au fost achizi ionate terenurile nu reprezint persoane impozabile din punct de 
vedere al TVA.   

Petentul, în sus inerea afirma iilor sale, invoc punctul de vedere al Direc iei 
de Legisla ie în Domeniul TVA exprimat în adresa nr. ...../24.09.2012 pe care-l 
consider incident în cauza dedus judec ii, precizând c a dobândit terenurile 
prin achizi ie de la persoane fizice neînregistrate în scopuri de TVA, motiv pentru 
care nu a intervenit faptul generator i nici exigibilitatea taxei datorit faptului c 
persoanele fizice de la care au fost achizi ionate terenurile nu erau înregistrate în 
scopuri de TVA.   

Cu adresa nr. ....../ad/27.05.2013, Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad a 
transmis Completare la contesta ie înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal 
Arad sub nr. ......../23.05.2013, împreun cu documentele anexate, adres 
înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr......./29.05.2013, în care a precizat c 
sus inerile depuse în completarea la contesta ie nu modific fondul contesta iei 
depus ini ial, asupra c reia ne-am exprimat punctul de vedere, în referatul cu 
propuneri de solu ionare a acesteia. 

  

II. În Raportul de inspec ie fiscal nr. ....../06.02.2013, care a stat la baza 
emiterii Deciziei de impunere nr. ......../06.02.2013 contestat , organele de control 
au constatat c în perioada verificat 01.01.2007 

 

30.06.2012 petentul împreun 
cu fratele s u a efectuat un num r de 6 tranzac ii, respectiv 5 opera iuni de vânzare 
scutite din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat i 1 tranzac ie nescutit .  

 

Astfel, organele de inspec ie fiscal au constatat c atât în anul 2007, cât i 
în anul 2012, persoana fizic X a desf urat activit i economice în scopul ob inerii 
de venituri cu caracter de continuitate, derulând o activitate continu cu caracter 
comercial prin vânzarea acestora pentru ob inerea de venituri, devenind astfel 
persoan impozabil în scopuri de TVA conform art.126 alin.(1), art.127 alin.(1) si 
alin.(2), art.128 alin.(1), art.140 alin.(1) si art.146 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

Organele de inspec ie fiscal au stabilit c începând cu data de 24.04.2007, 
când a fost realizat tranzac ia imobilului conform

 

contractului de vânzare 

 

cump rare nr. ......../24.04.2007 pentru pre ul de xxxx EURO (reprezentând cota de 
1 din pre ul de tranzac ie) echivalentul a 2.270.724 lei, petentul X a îndeplinit 
condi iile de înregistrare în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art.152 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal i pct.62 alin.(2) din H.G. nr.44/2004 
privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, f r îns s se 
înregistreze ca persoan impozabil în scopuri de tax pe valoarea ad ugat .

 

Conform Codului Fiscal, persoanele fizice care realizeaz tranzac ii 
imobiliare cu terenuri construibile i construc ii noi în scopul ob inerii de venituri 
cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, au obliga ia 
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înregistr rii în scopuri de TVA  în condi iile prev zute la art. 152 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare.

            
Pe cale de consecin , organele de inspec ie fiscala au procedat conform pct. 

62 alin. (2) lit. b din H.G. nr. 44/2004 cu modific rile ulterioare dat în aplicarea art. 
152 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare i au stabilit 
în sarcina petentului debitul în sum de xxxx lei reprezentând taxa pe valoarea 
ad ugat pe care petentul

 

ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost înregistrat 
normal în scopuri de taxa pe valoarea ad ugat pe perioada cuprins între data la 
care ar fi trebuit s fie înregistrat în scopuri de TVA i data identific rii 
nerespect rii prevederilor legale. 

 

Pentru taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar au fost calculate 
accesorii conform art. 119 i art. 120 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
republicat privind Codul de procedur fiscal cu modific rile i complet rile 
ulterioare în sum de xxxxx lei.   

Prin Decizia de impunere nr......./06.02.2013 organele de inspec ie fiscal din 
cadrul Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad au stabilit în sarcina D-lui X obliga ii 
fiscale de natura taxei pe valoarea ad ugat cu accesoriile aferente în sum total 
de xxxxxxxx lei.   

Decizia de impunere nr. ....../06.02.2013 emis de Activitatea de Inspec ie 
Fiscal Arad în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. ......./06.02.2013 a fost 
contestat de c tre petent prin contesta ia înregistrat la Activitatea de Inspec ie 
Fiscal  sub nr. 4929/03.04.2013 i la Direc ia General a Finan elor Publice a 
jude ului Arad sub nr.  19909/09.04.2013. 

  

Cu adresa nr. 19909/24.04.2013, D.G.F.P. a jude ului Arad a solicitat 
D.G.F.P. a jude ului Timi 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal Timi oara, în temeiul 
dispozi iilor

 

din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de Procedur Fiscal , 
în temeiul art. 6 coroborat cu art. 213 din OG nr. 92/2003, republicat , privind 
Codul de Procedur Fiscal i în considerarea faptului c Raportul de inspec ie 
fiscal nr. ....../06.02.2013 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 
...../02.02.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, contestat , a inut 
seama de starea de fapt constatat în Procesul verbal nr. ...../21.09.2012 emis de 
D.G.F.P. Timi , contestat de petent în condi iile legii, comunicarea fotocopiei 
deciziei de solu ionare a contesta iei formulat de X împotriva Procesului verbal 
nr. ....../21.09.2012, contesta ie înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. 
........./15.11.2012, transmis D.G.F.P. a jud. Timi conform art. 207 alin. (3) din 
Codul de procedur fiscal . 

  

D.G.F.P. a jude ului Timi 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal Timi oara a 
r spuns cu adresa nr. ......../09.05.2013, înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. 
......./05.2013, comunicând în fotocopie Decizia nr. xx/25.04.2013 privind 
solu ionarea contesta iei formulat de domnul X  înregistrat la D.G.F.P. a jud. 
Timi sub nr. 54090/14.11.2012 în care s-a decis respingerea ca fiind f r obiect a 
contesta iei formulate de petent împotriva Procesului verbal nr. ......./21.09.2012 
emis de D.G.F.P. a jud. Timi 

 

Serviciul de Inspec ie Fiscal Persoane Fizice 1. 
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Referitor la solicitarea petentului de anulare total a actelor 

administrative atacate, acestea fiind, în opinia sa, lovite de nulitate absolut , 
se re in urm toarele:

  
În fapt, prin contesta ia formulat petentul solicit constatarea nulit ii 

absolute pe motivul c inspec ia fiscal a fost efectuat în lipsa comunic rii 
avizului de inspec ie fiscal , inspec ia fiscal s-a desf urat f r acordul petentului 
ca acesta s se desf oare la sediul autorit ii fiscale, f r respectarea prevederilor 
legale privind discu ia fiscal i respectiv datele de emitere i semnare

 

a 
documentelor emise de organul fiscal nu sunt corelate, fiind înc lcate prevederile 
art. 44 alin. (2), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (1) lit. b), art. 103 alin. (1) i (2) din 
Codul de procedur fiscal 

  

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

 

ART. 9 
    Dreptul de a fi ascultat     

( )     
(2) Organul fiscal nu este obligat s aplice prevederile alin. (1) când:

     

a) întârzierea în luarea deciziei determin un pericol pentru constatarea 
situa iei fiscale reale privind executarea obliga iilor contribuabilului sau pentru 
luarea altor m suri prev zute de lege;

 

( )     
d) urmeaz s se ia m suri de executare silit .

 

ART. 43. 
 (1) Actul administrativ fiscal se emite numai in forma scrisa. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm toarele elemente: 

a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele; 
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de 
contribuabil, dupa caz; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit 
legii; 
h) stampila organului fiscal emitent; 
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul 
fiscal la care se depune contestatia; 
i) mentiuni privind audierea contribuabilului". 

ART. 46.  
Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la 

numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a organului fiscal, numele 
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si prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau 
a semnaturii persoanei imputernicite a organului fiscal, cu exceptia prevazuta la 
art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere 
sau din oficiu". 

ART. 101     
Avizul de inspec ie fiscal

     

( )     
(3) Avizul de inspec ie fiscal cuprinde:

     

a) temeiul juridic al inspec iei fiscale;

     

b) data de începere a inspec iei fiscale;

     

c) obliga iile fiscale i perioadele ce urmeaz a fi supuse inspec iei fiscale;     
d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspec iei fiscale.

 

   ART. 102     
Comunicarea avizului de inspec ie fiscal

     

(1) Avizul de inspec ie fiscal se comunic contribuabilului, în scris, înainte de 
începerea inspec iei fiscale, astfel: 
    a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;     

b) cu 15 zile pentru ceilal i contribuabili.

     

( )  
    (4) Emiterea avizului

 

de inspec ie fiscal nu este necesar :     
a) în cazul controlului inopinat i al controlului încruci at; 

    b) în cazul unor ac iuni îndeplinite ca urmare a solicit rii unor autorit i, 
potrivit legii;     

c) în cazul refacerii inspec iei fiscale ca urmare a unei decizii de solu ionare a 
contesta iei;

     

d) pentru solu ionarea unor cereri ale contribuabilului. 
   ART. 103     

Locul i timpul desf ur rii inspec iei fiscale

     

(1) Inspec ia fiscal se desf oar , de regul , în spa iile de lucru ale 
contribuabilului. Contribuabilul trebuie s pun la dispozi ie un spa iu adecvat, 
precum i logistica necesar desf ur rii inspec iei fiscale.

     

(2) Dac nu exist un spa iu de lucru adecvat pentru derularea inspec iei 
fiscale, atunci activitatea de inspec ie se va putea desf ura la sediul organului 
fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. 
( ) 

ART. 106  
(1) Contribuabilul are obliga ia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt 

fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a 
inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii 
situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal".  

În primul rând, din textele legale sus-citate, rezult c elementele precizate 
la art. 43 alin. (2) din Codul de procedur fiscal formeaz con inutul actului 

http://www.anaf.ro


www.anaf.ro  13

  
administrativ fiscal, f r ca textul de lege sa con in vreo precizare expres cu 
privire la obligativitatea sau con inutul propriu-zis al fiec rui element în parte.

 
A a cum este dezvoltat în doctrina juridic teoria nulit ii actelor juridice 

"vom folosi no iunea de nulitate absolut pentru a evoca nulitatea care intervine 
atunci când este înc lcat o condi ie de legalitate de mare importan , ce se 
stabile te în concret în func ie de dispozi iile normelor juridice care contureaz 
regimul juridic al actului administrativ în discu ie, iar no iunea de anulabilitate 
pentru a desemna nulitatea care intervine pentru nerespectarea unei condi ii de 
legalitate de mai mic importan " (Antonie Iorgovan, Tratat de drept 
administrativ, vol. II, Editura All Beck, Bucure ti, 2002, p. 75). 

Astfel, legiuitorul a în eles s precizeze în mod expres acele elemente din 
con inutul actelor administrative fiscale a c ror lips este sanc ionat cu nulitatea 
absolut a actelor, ele fiind enumerate la art. 46 din Codul de procedur fiscal . 
Prin urmare, numai pentru lipsa numelui, prenumelui i calit ii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, numelui si prenumelui ori denumirii 
contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semn turii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, actul administrativ fiscal este lovit de nulitate 
absolut , v t marea contribuabilului fiind prezumat , iar constatarea nulit ii 
putând fi efectuat chiar i din oficiu, f r a fi necesar cererea contribuabilului.

 

Cât prive te lipsa ori înscrierea eronat a celorlalte elemente din con inutul 
actului administrativ fiscal, precum i nerespectarea unor reguli privind condi iile 
procedurale legate de emitere a actului, aceasta nu este sanc ionat cu nulitatea 
absolut , ci poate determin anulabilitatea actului, a a cum s-a ar tat i în literatura 
de specialitate (D. Dasc lu, C, Alexandru, Explica iile teoretice i practice ale 
Codului de procedur fiscal , Editura Rosetti, Bucure ti, 2005, p. 129-130). 

În al doilea rând, pentru a fi lovite de nulitate (relativ ), având în vedere 
prevederile art. 105 alin. (2) din Codul de procedura civil coroborat cu art. 2 alin. 
(3) din Codul de procedura fiscala, actele administrative fiscale "se vor declara 
nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit p r ii o v t mare ce nu se poate 
înl tura decât prin anularea lor".  

Astfel, din documentele existente la dosarul cauzei rezult urm toarele:

  

Lipsa comunic rii avizului de inspec ie fiscal pe care petentul o denun nu 
constituie un motiv care s determine anulabilitatea Deciziei de impunere nr. 
......./06.02.2013 emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr........./06.02.2013, 
în condi iile în care inspec ia fiscal a fost efectuat în urma includerii acesteia în 
programul de activitate aprobat pentru luna februarie 2013 ca urmare a adresei nr. 
......./21.09.2012, transmis de Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul D.G.F.P. a 
jude ului Timi , înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. ......../04.10.2012 i la 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr. ........../05.10.2012, cu privire la 
propunerea de efectuare a unei inspec ii fiscale la persoana fizic X, fapt care 
rezult din fila 1 a raportului de inspec ie fiscal cap. I pct. 1, situa ie în care 
emiterea avizului de inspec ie fiscal nu a mai fost necesar conform art. 102 alin. 
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(4) lit. b) din Codul de procedur fiscal , republicat . 

  
În ceea ce prive te solicitarea petentului de constatare a nulit ii absolute a 

actelor administrative emise urmare a lipsei acordului privind derularea inspec iei 
fiscale la sediul autorit ii fiscale , ar t m c în condi iile în care, a a cum s-a 
ar tat în motivarea expus la paragraful precedent referitor la starea de fapt 
constatat urmare c reia emiterea avizului de inspec ie fiscal nu a mai fost 
necesar conform art. 102 alin. (4) lit. b) din Codul de procedur fiscal , rezult c 
în mod legal inspec ia fiscal s-a desf urat la sediul organelor de inspec ie fiscal .  

 

De altfel, buna credin a organelor fiscale nu poate fi pus la îndoial în 
condi iile în care, a a cum rezult din Referatul cu propuneri de solu ionare a 
contesta iei nr. ........./08.04.2013, organele de inspec ie fiscal au ini iat procedura 
de includere în programul de activitate la data de 10.10.2012, dat la care s-au 
deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului situat în Arad, Str. ....... nr...... ap...., 
jud. Arad, în vederea efectu rii unui control inopinat i în tiin rii acestuia c 
urmeaz s fac obiectul unei inspec ii fiscale. În urma deplas rii contribuabilul nu 
a fost g sit la domiciliul fiscal, astfel c a fost emis Invita ia nr. ......./10.10.2012 
prin care petentul petentul a fost invitat la sediul AIF Arad pentru data de 
22.10.2012, conform art. 50 alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; invita ia a 
fost transmis prin po t , cu confirmare de primire, fiind returnat cu motiva ia 
destinatar necunoscut .  

Totodat din documentele existente la dosarul cauzei a rezultat c petentul 
cuno tea faptul c urmeaz s

 

fac s fac obiectul unei inspec ii fiscale înc de la 
încheierea controlului inopinat efectuat de organele de control din cadrul AIF 
Timi finalizat prin emiterea Procesului verbal nr. ......../21.09.2012, împotriva 
c ruia petentul a formulat contesta ia înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. 
........./15.11.2012, transmis D.G.F.P. a jud. Timi conform art. 207 alin. (3) din 
Codul de procedur fiscal ,  contesta ie solu ionat de D.G.F.P. a jude ului Timi 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal Timi oara prin Decizia nr. xx/25.04.2013 privind 
solu ionarea contesta iei formulat de domnul X înregistrat la D.G.F.P. a jud. 
Timi sub nr. ......./14.11.2012 în care s-a dispus respingerea ca fiind f r obiect a 
contesta iei formulate de petent împotriva Procesului verbal nr. ...../21.09.2012 
emis de D.G.F.P. a jud. Timi 

 

Serviciul de Inspec ie Fiscal Persoane Fizice 1. 

  

În ceea ce prive te invocarea de c tre petent a faptului c nu i s-a dat 
posibilitatea exprim rii punctului de vedere în discu ia final

 

care are caracter 
imperativ în procedura desf ur rii inspec iei fiscale, sus inerile sale din 
contesta ia formulat nu sunt susceptibile a detemina anularea actelor 
administrative atacate, organele de inspec ie fiscal f când aplica iunea  art. 9 alin. 
(2) lit. a) i d) din Codul de procedur fiscal , republicat, care precizeaz :   

 

Dreptul de a fi ascultat     
( )     
(2) Organul fiscal nu este obligat s aplice prevederile alin. (1) când:
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a) întârzierea în luarea deciziei determin un pericol pentru constatarea 

situa iei fiscale reale privind executarea obliga iilor contribuabilului sau pentru 
luarea altor m suri prev zute de lege;

 
( )     

d) urmeaz s se ia m suri de executare silit .      

În ceea ce prive te necorelarea dintre datele de emitere i semnare a 
documentelor administrativ fiscale emise, precum i a modalit ii de afi are, 
înveder m c aceast situa ie nu se încadreaz în limitele articolului 46 din Codul 
de procedur fiscal , republicat, unde sunt precizate în mod expres acele elemente 
din con inutul actelor administrative fiscale a c ror lips este sanc ionat cu 
nulitatea absolut .  

 

Sintetizând cele ar tate referitor la sus inerile petentului privind condi iile de 
procedur ce reglementeaz inspec ia fiscal raportat la art. 46 din Codul de 
procedur fiscal , republicat coroborat cu art. 105 alin. (2) din Codul de procedura 
civil ,

 

rezult c

 

nu pot atrage nulitatea actului de impunere, cât vreme obliga iile 
fiscale stabilite în sarcina contribuabililor în urma unei inspec ii fiscale sunt legal 
datorate, contribuabilii au obliga ia constitu ional s contribuie, prin impozite i 
taxe, la cheltuielile publice, f r ca o atare contribu ie s fie considerat ca o 
v t mare a drepturilor i intereselor lor legitime.

  

III. Având în vedere actele i documentele depuse în sus inerea cauzei, 
motivele invocate de p r i i prevederile actelor normative în vigoare, precum i 
Sentin a civil nr. xxx pronun at în edin a public din 16.12.2013 de Curtea de 
Apel Timi oara în dosar nr....../59/2013 

 

10.10.2013, definitiv , se re ine c 
Direc ia Regional a Finan elor Publice Timi oara este investit s se pronun e 
dac , pentru tranzac iile efectuate în anul 2007-2012 constând în vânz ri de 
terenuri, domnul X datoreaz

 

taxa pe valoarea ad ugat si accesoriile aferente în 
sum total de xxxxxx lei, în condi iile în care a desf urat astfel de opera iuni cu 
caracter de continuitate si a dep it plafonul de scutire, f r a se înregistra ca 
pl titor de taxa pe valoarea ad ugat .

   

În fapt, în perioada 01.01.2007  30.06.2012, Dl. X împreun cu fratele s u a 
efectuat un num r de 6 ( ase) opera iuni privind transferul dreptului de proprietate 
din patrimoniul personal, a unor imobile de inute în comun cu fratele s u în cote 
indivize de 1 eviden iate în contractele de vânzare cump rare autentificate la 
notari publici din care cinci opera iuni de vânzare scutite din punct de vedere al 
taxei pe valoarea ad ugat i o tranzac ie impozabila.   

Astfel, atât în anul 2007, cât i în anul 2012, persoana fizic  X a desf urat 
activit i economice în scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate,

 

derulând o activitate continu cu caracter comercial prin vânzarea unor imobile 
pentru ob inerea de venituri, devenind astfel persoan impozabil în scopuri de 
TVA conform art.126 alin.(1), art.127 alin.(1) si alin.(2), art.128 alin.(1), art.140 
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alin.(1) si art.146 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare.

 
Începând cu data de 24.04.2007, când a fost realizat tranzac ia imobilului 

conform contractului de vânzare 

 
cump rare nr. ...../24.04.2007 pentru pre ul de 

xxxxxx EURO (reprezentând cota de 1 din pre ul de tranzac ie) echivalentul a 
xxxxx lei, petentul X a îndeplinit condi iile de înregistrare în scopuri de TVA în 
conformitate cu prevederile art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal i 
pct.62 alin.(2) din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a 
Codului fiscal, f r îns s se înregistreze ca persoan impozabil în scopuri de 
tax pe valoarea ad ugat .

 

Deoarece petentul nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, s-a 
procedat la stabilirea obliga iei privind TVA de plat i accesoriile aferente, 
conform prevederilor art.152 alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu pct.62 alin.(2) lit.a) din H.G. 
nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind 
Codul fiscal    

În drept, sunt aplicabile prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, care precizeaz :

 

Art.126 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în România 

cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:

 

a) opera iunile 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 plat ;

 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a 
fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan 
impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca atare;

 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre 
activit ile economice prev zute la art. 127 alin.

 

(2);

 

Potrivit acestor prevederi legale în sfera de aplicare a taxei pe valoarea 
ad ugat se cuprind livr rile de bunuri/prest rile de servicii efectuate cu plat pe 
teritoriul României în condi iile în care sunt realizate de o persoan

 

impozabil

 

a a cum a fost definit la art.127 alin.(1), iar livrarea bunurilor/prestarea serviciilor 
rezult din una din activit ile economice prev zute la art.127 alin.(2).

 

Prin urmare, condi iile enumerativ stipulate la articolul din legea fiscal mai 
sus citat sunt condi ionate de cerin a cumulativ , expres prev zut de legiuitor, 
ceea ce înseamn c neîndeplinirea unei singure condi ii determin neîncadrarea 
opera iunilor în categoria opera iunilor impozabile din punct de vedere al taxei pe 
valoarea ad ugat .

 

A adar, printr-o interpretare per a contrario o opera iune nu este impozabil 
din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , respectiv opera iunea nu se 
cuprinde în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat dac cel pu in una din 

http://www.anaf.ro


www.anaf.ro  17

  
condi iile prev zute la lit.a) - d) art.126 alin.(1) din Codul fiscal nu este îndeplinit , 
a a cum reglementeaz îns i legiuitorul la pct.2 alin.(1) din Normele 
metodologice de aplicare a art.126 alin.(1) din Codul fiscal aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 
Potrivit art.127 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific rile i complet rile ulterioare:

 

(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care desf oar , 
de o manier independent i indiferent de loc, activit i economice de natura 
celor prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.

 

Totodat , din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , no iunea de 
persoan impozabil , potrivit art.125^1 pct.18 din Codul fiscal, are urm toarea 
semnifica ie:

 

18. persoan impozabil are în elesul art. 127 alin. (1) i reprezint 
persoana fizic , grupul de persoane, institu ia public , persoana juridic , precum 
i orice entitate capabil s desf oare o activitate economic ;

 

Din coroborarea prevederilor legale mai sus men ionate se re ine c o 
persoan fizic reprezint persoana impozabil în sensul Titlului VI privind taxa pe 
valoarea ad ugat în condi iile în care desf oar , de o manier

 

independent

 

i 
indiferent de loc, activit i economice de natura celor prev zute la alin.(2), oricare 
ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.

 

Conform art.127 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare activit ile economice

 

cuprind activit ile 
produc torilor, comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile 
extractive, agricole i activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economic exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale, în scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate.

 

În explicitarea art.127 alin.(2) enun at mai sus, la pct.(3) alin.(1) din 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr.44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare, legiuitorul 
stipuleaz :

 

În sensul art.127 alin. (2) din Codul fiscal, ob inerea de venituri de c tre 
persoanele fizice din vânzarea locuin elor proprietate personal sau a altor bunuri 
care sunt folosite de c tre acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerat 
activitate economic , cu excep ia situa iilor în care se constat c activitatea 
respectiv este desf urat în scopul ob inerii de venituri cu caracter de 
continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal. [...] 

 

iar, la alin.(2)-alin.(3) al pct.3, în forma în vigoare începând cu data de 
01.01.2010: 

3. (2) [ ], persoanele fizice nu se consider c realizeaz o activitate 
economic în sfera de aplicare a taxei atunci când ob in venituri din

 

vânzarea 
locuin elor proprietate personal sau a altor bunuri care au fost folosite de c tre 
acestea pentru scopuri personale. În categoria bunurilor utilizate în scopuri 
personale se includ construc iile i, dup caz, terenul aferent acestora, proprietate 
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personal a persoanelor fizice care au fost utilizate în scop de locuin , inclusiv 
casele de vacan , orice alte bunuri utilizate în scop personal de persoana fizic , 
precum i bunurile de orice natur mo tenite legal sau dobândite ca urmare a 
m surilor

 
reparatorii prev zute de legile privind reconstituirea dreptului de 

proprietate. 
(3) Persoana fizic , care nu a devenit deja persoan impozabil pentru alte 

activit i, se consider c realizeaz o activitate economic din exploatarea 
bunurilor corporale sau necorporale, dac ac ioneaz ca atare, de o manier 
independent , i activitatea respectiv este desf urat în scopul ob inerii de 
venituri cu caracter de continuitate, în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.

 

Potrivit acestor prevederi legale, persoanele fizice care ob in venituri din 
vânzarea locuin elor proprietate personal sau a altor bunuri care sunt folosite de 
acestia pentru scopuri personale nu se consider a fi desf urat o activitate 
economic i, pe cale de consecin , nu intr în categoria persoanelor impozabile, 
excep ie f când situa iile în care se constat c activitatea respectiv este 
desf urat în scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate, în atare 
situa ie, acestea dobândind calitatea de persoan impozabil ._ 

Totodat , potrivit art.128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se prevede:

 

Este considerat livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca i un proprietar.

 

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA este reglementat la 
art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. Astfel, potrivit alin.(1) lit.b) al acestui articol, în forma în vigoare în 
perioada 01.01.2007 - 31.12.2009: 

(1) Persoana impozabil care este stabilit în România, conform art. 
125^1 alin. (2) lit. b), i realizeaz sau inten ioneaz s realizeze o activitate 
economic ce implic opera iuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea 
ad ugat cu drept de

 

deducere trebuie s solicite înregistrarea în scopuri de TVA 
la organul fiscal competent, dup cum urmeaz :

 

b) dac în cursul unui an calendaristic atinge sau dep e te plafonul de 
scutire prev zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr itul lunii în 
care a atins sau dep it acest plafon;

 

În ceea ce prive te regulile aplicabile regimului special de scutire, acestea 
sunt reglementate la art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care prevede la alin.(1), în forma în vigoare 
în anul 2007: 

(1) Persoana impozabil stabilit în România, a c rei cifr de afaceri 
anual , declarat sau realizat ,

 

este inferioar plafonului de 35.000

 

euro, al c rui 
echivalent în lei se stabile te la cursul de schimb comunicat de Banca Na ional a 
României la data ader rii i se rotunje te la urm toarea mie poate solicita 
scutirea de tax , numit în continuare regim special de scutire, pentru opera iunile 
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prev zute la art. 126 alin. (1), cu excep ia livr rilor intracomunitare de mijloace 
de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). , 

iar la alin.(6), în vigoare începând cu 01.01.2007: 
(6) Persoana impozabil care aplic regimul special de scutire i a c rei 

cifr de afaceri, prev zut la alin. (2), este mai mare sau egal cu plafonul de 
scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie s solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau 
dep irii plafonului. Data atingerii sau dep irii plafonului se consider a fi prima 
zi a lunii calendaristice urm toare celei în care plafonul a fost atins sau dep it. 
Regimul special de scutire se aplic pân

 

la data înregistr rii în scopuri de TVA, 
conform art. 153. Dac persoana impozabil respectiv nu solicit sau solicit 
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s stabileasc 
obliga ii privind taxa de plat i accesoriile aferente, de la data la care ar fi 
trebuit s fie înregistrat în scopuri de tax , conform art. 153.

 

Prin urmare, potrivit prevederilor legale mai sus citate se re ine c persoana 
impozabil care este stabilit în România i care realizeaz sau inten ioneaz s

 

realizeze o activitate economic ce implic opera iuni taxabile i/sau scutite de taxa 
pe valoarea ad ugat cu drept de deducere trebuie s solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA la organul fiscal competent în termen de 10 zile de la sfâr itul 
lunii în care a atins sau a dep it plafonul de scutire, respectiv cifra de afaceri 
anual declarat sau realizat este superioar plafonului de 35.000 euro.

 

Totodat , legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare a art.152 
alin.(6) din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, în vigoare începând cu 01.01.2007, reglementeaz situa ia 
persoanelor impozabile care au atins sau au dep it plafonul de scutire, dar nu au 
solicitat înregistrarea în scopuri de TVA. Astfel, potrivit pct.62 alin.(2) lit.a) din 
Normele metodologice de aplicare a art.152 alin.(6) din Codul fiscal: 

(2) În sensul art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana 
impozabil a atins sau a dep it plafonul de scutire i nu a solicitat înregistrarea 
conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul prev zut de lege, organele fiscale

 

competente vor proceda dup cum urmeaz :

 

a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat de 
organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei 
pe care persoana impozabil ar fi datorat-o dac ar fi fost înregistrat normal în 
scopuri de tax conform art.153 din Codul fiscal, pe perioad cuprins între data 
la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de tax dac ar fi 
solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data identific rii 
nerespect rii prevederilor legale.

 

Totodat organele de control vor înregistra din oficiu aceste persoane în 
scopuri de tax conform art.153 alin. (7) din Codul fiscal;

 

Având în vedere aceste prevederi legale, în situa ia în care se constat 
neîndeplinirea de c tre persoana impozabil a obliga iei de a se înregistra în 
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scopuri de taxa pe valoarea ad ugat în regim normal, înainte de înregistrare, se va 
solicita plata taxei pe valoarea ad ugat pe care persoana impozabil ar fi datorat-o 
dac ar fi fost înregistrat normal în scopuri de taxa pe valoarea ad ugat , pe 
perioada cuprins între data la care persoana ar fi fost înregistrat în scopuri de 
taxa pe valoarea ad ugat dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege 
înregistrarea i data identific rii nerespect rii prevederilor legale.

 

Totodat , potrivit pct.62 alin.(2) lit.a) din actul normativ mai sus citat , în 
forma în vigoare în perioada 22.12.2008-31.12.2009: 

(2) În sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana 
impozabil a atins sau a dep it plafonul de scutire i nu a solicitat înregistrarea 
conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul prev zut de lege, organele fiscale 
competente vor proceda dup cum urmeaz :

 

a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat de 
organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei 
pe care persoana impozabil ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost înregistrat 
normal în scopuri de tax conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioad cuprins 
între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de tax 
dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data identific rii 
nerespect rii prevederilor legale. Totodat , organele de control vor înregistra din 
oficiu aceste persoane în scopuri de tax conform art. 153 alin. (7) din Codul 
fiscal;

 

Prevederi similare sunt stipulate la pct.62 alin.(2) lit.a) din H.G. nr.44/2004 
privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i începând cu data de 01.01.2010.

 

Astfel, potrivit art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în forma în vigoare în perioada 
01.01.2007 - 31.12.2007, este scutit de tax pe valoarea ad ugat :

 

f) livrarea de c tre orice persoan a unei construc ii, a unei p r i a 
acesteia i a terenului pe care este construit , precum i a oric rui alt teren. Prin 
excep ie, scutirea nu se aplic pentru livrarea unei construc ii noi, a unei p r i a 
acesteia sau a unui teren construibil, dac este efectuat de o persoan impozabil 
care i-a exercitat ori ar fi avut dreptul s - i exercite dreptul de deducere total sau 
par ial a taxei pentru achizi ia, transformarea sau construirea unui astfel de 
imobil. În sensul prezentului articol, se definesc urm toarele:

 

1. teren construibil reprezint orice teren amenajat sau neamenajat, pe care 
se pot executa construc ii, conform legisla iei în vigoare;

 

2. construc ie înseamn orice structur fixat în sau pe p mânt;

 

3. livrarea unei construc ii noi sau a unei p r i din aceasta înseamn 
livrarea efectuat cel târziu pân la data de 31 decembrie a anului urm tor anului 
primei ocup ri ori utiliz ri a construc iei sau a unei

 

p r i a acesteia, dup caz, în 
urma transform rii;
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4. o construc ie nou cuprinde i orice construc ie transformat astfel încât 

structura, natura ori destina ia sa au fost modificate sau, în absen a acestor 
modific ri, dac costul transform rilor, exclusiv taxa, se ridic la minimum 50% 
din valoarea de pia a construc iei, exclusiv valoarea terenului, ulterior 
transform rii;

 
Potrivit prevederilor legale citate mai sus, este scutit de tax pe valoarea 

ad ugat livrarea de c tre orice persoan a unei construc ii, a unei p r i a acesteia 
i a terenului pe care este construit , precum i a oric rui alt teren. Totodat , 

legiuitorul, în cadrul aceluia i alineat, stipuleaz , ca excep ie, c persoana 
impozabil care efectueaz livrarea unei construc ii noi, a unei p r i a acesteia sau 
a unui teren construibil, nu beneficiaz de scutire de tax pe valoarea ad ugat 
pentru aceast livrare, dac i-a exercitat ori ar fi avut dreptul s - i exercite dreptul 
de deducere total sau par ial a taxei pe valoarea ad ugat pentru achizi ia, 
transformarea sau construirea unui astfel de imobil. 

În ceea ce prive te baza impozabil privind taxa pe valoarea ad ugat , sunt 
aplicabile prevederile art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, care precizeaz :

 

Art.137 
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat este constituit din:

 

a) pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii, altele decât cele prev zute 
la lit. b) i c), din tot ceea ce constituie contrapartid ob inut sau care urmeaz a 
fi ob inut de furnizor ori prestator din partea cump r torului, beneficiarului sau 
a unui ter , inclusiv subven iile direct legate de pre ul acestor opera iuni;

 

Din textul de lege enun at se re ine c , pentru livr rile de bunuri, baza 
impozabil a taxei pe valoarea ad ugat cuprinde tot ceea ce constituie 
contrapartid ob inut de furnizor din partea cump r torului.

 

Pentru opera iunile impozabile, care nu sunt scutite de taxa pe valoarea 
ad ugat sau care nu sunt supuse cotei reduse a TVA, este aplicabil

 

cota standard 
de 19%, asupra bazei de impozitare, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(1) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile: (1) 
Cota standard este de 19% i se aplic

 

asupra bazei de impozitare pentru 
opera iunile impozabile care nu sunt scutite de tax sau care nu sunt supuse cotei 
reduse.

 

coroborat cu pct.23 din Normele metodologice de aplicare, aprobate prin 
H.G. nr.44/2004 s-a explicitat modalitatea de aplicare a cotelor de TVA, ale c rui 
prevederi sunt similare în perioada verificat , respectiv începând cu 01.01.2007, 
prevede:  

23. (1) Taxa se determin

 

prin aplicarea cotei standard sau a cotelor 
reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. 

(2) Se aplic procedeul sutei m rite pentru determinarea sumei taxei, 
respectiv 24 x 100/124 în cazul cotei standard i 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în 
cazul cotelor reduse, atunci când pre ul de vânzare include i taxa. De regul , 
pre ul include taxa în cazul livr rilor de bunuri i/sau prest rilor de servicii direct 
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c tre popula ie, pentru care nu este necesar emiterea unei facturi potrivit art. 155 
alin. (7) din Codul fiscal, precum i în orice situa ie în care prin natura opera iunii 
sau conform prevederilor contractuale pre ul include i taxa.

 
Astfel, potivit acestor prevederi legale, taxa pe valoarea ad ugat se 

determin prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra bazei de 
impozitare determinate pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii

 
[ ] din tot 

ceea ce constituie contrapartida ob inut sau care

 

urmeaz a fi ob inut de 
furnizor ori prestator din partea cump r torului,

 

beneficiarului sau a unui 
ter ,[ ]; , în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, iar în 
situa iile în care prin natura opera iunii sau conform prevederilor contractuale 
pre ul include i taxa, pentru determinarea sumei taxei pe valoarea ad ugat , se 
aplic procedeul sutei

 

m rite.

   

În acela i sens s-a pronun at i Comisia Fiscal Central prin Decizia 
nr.2/2011, privind interpretarea i aplicarea unitar a art.137 alin.(1) lit.a) i art.140 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, i a pct.23 alin.(1) i (2) din titlul VI al Normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004:

 

În interpretarea i aplicarea unitar a art. 137 alin. (1) lit. a) i art. 140 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, i a pct. 23 alin. (1) i (2) din titlul VI al Normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, pentru livr rile taxabile de construc ii i de 
terenuri, 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) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livr 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, cu 
modific rile i complet rile ulterioare], în cazul în care rezult

 

c :

 

1. p r ile au convenit c

 

TVA nu este inclus_ în contravaloarea livr rii; sau 
2. p r ile nu au convenit nimic cu privire la TVA; 
b) 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, în cazul în care rezult c p r ile au convenit c TVA este inclus în 
contravaloarea livr rii.

  

În spe , din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a 
Raportului de inspec ie fiscal nr....../06.02.2013 care a stat la baza emiterii 
deciziei de impunere contestate, se re ine c , în perioada 01.01.2007 - 30.06.2012, 
persoana fizic X a efectuat tranzac ii cu propriet i imobiliare din patrimoniul 
personal, de inute în comun cu fratele s u în cote indivize de 1 eviden iate în 
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contractele de vânzare - cump rare autentificate la notarii publici i prezentate

 
detaliat în cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal , respectiv cinci tranzac ii ce au 
avut ca obiect terenuri intravilane cu construc ii si construc ii vechi precum si un 
teren construibil situat în intravilanul localit ii Timi oara, în valoare total de 
xxxxx lei  (suma aferent cotei de 1 ce-i revine petentului).   

Din cele 6 ( ase) tranzac ii ce au avut ca obiect terenuri intravilane cu 
construc ii si construc ii vechi precum terenuri situate în intravilanul localit ii 
Timi oara, în valoare total de xxxx lei (suma aferent cotei de 1 ce-i revine 
petentului), o tranzac ie imobiliara

 

având ca obiect teren construibil în sum total 
de xxxxx lei reprezint opera iune taxabil , 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 01.01.2007 - 31.12.2012 de c tre persoana fizic X

 

, respectiv 
tranzac ionarea în calitate de vânz tor a unui numar de 6 propriet i imobiliare din 
patrimoniul personal, de inute în coproprietate cu fratele s u Z, rezult c acesta 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 , înc din cursul anului 2007. 

 

Persoanele impozabile care efectueaz tranzac ii imobiliare cu terenuri, 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........../06.02.2013, se re ine c persoana impozabil X, urmare tranzac iilor 
imobiliare efectuate, constând în vânzarea de terenuri, a dep it la data de 
24.04.2007 plafonul de scutire de 35.000 Euro 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 
10.05.2007, 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, în forma în vigoare în anul 2007, care 
stipuleaz :

 

66. (1) În cazul în care o persoan este obligat s solicite înregistrarea în 
condi iile art. 153 alin. (1), (2), (4), (5) sau (7) din Codul fiscal, înregistrarea 
respectivei persoane se va considera valabil începând cu:
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c) prima zi a lunii urm toare celei în care persoana impozabil solicit 

înregistrarea în cazurile prev zute la art. 153 alin. (1) lit. b) i, dup caz, la alin. 
(2) din Codul fiscal. .  

Totodat , având în vedere natura bunurilor tranzac ionate de persoana 
impozabil

 
X, se re ine c , în conformitate cu prevederile

 
stipulate la art.141 

alin.(2) lit.f) i art.126 alin.(9) lit.a) i lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, opera iunile impozabile efectuate 
de c tre aceasta în perioada verificat , respectiv tranzac iile imobiliare constând în 
vânzarea de terenuri intravilane cu construc ii si construc ii vechi sunt opera iuni 
scutite de tax f r drept de deducere, pentru care nu se

 

datoreaz taxa i nu este 
permis deducerea taxei datorate sau achitate

 

pentru achizi ii, în timp ce 
opera iunia impozabil efectuat

 

de c tre aceasta în perioada verificat , respectiv 
tranzac ia imobiliar

 

consemnat în contractul de vânzare - cump rare 
nr......./19.12.2007 constând în vânzarea unui teren intravilan situat în localitatea 
Timi oara în suprafa de xxxxxx mp este o opera iune taxabil , pentru care se 
aplic cotele prev zute la art.140 din acela i act normativ i, deci, pentru care 
persoana impozabil avea obliga ia s colecteze i s pl teasc la buget taxa pe 
valoarea ad ugat aferent acesteia. 

Deoarece în data de 24.04.2007, Dl. X împreun cu fratele s u a încheiat 
contractul de vanzare 

 

cumparare nr......./24.04.2007 în valoare total de xxxxx lei 
având ca obiect vânzarea a doua terenuri în suprafa de xxx mp, respectiv de 
xxxxxx mp aferente unor construc ii industriale, acesta a dep it plafonul de 
scutire TVA la data de 24.04.2007, având 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 constat rii dep irii plafonului de scutire, urmând a fi înregistrat în scopuri 
de TVA începând cu data de 01.06.2007. 

Având în vedere c prin opera iunile pe care le-a desf urat în perioada 
01.01.2007 - 31.12.2012, persoana fizic X are calitatea de persoan impozabil 
din data de 01.06.2007, desf urând activit i economice, avea ca prim obliga ie 
s solicite înregistrarea în scopuri de TVA, pentru activitatea desf urat ca 
persoan impozabil , în condi iile dep irii plafonului de scutire de 35.000 Euro, 
începând cu aceast dat i s îndeplineasc toate obliga iile ce decurg din calitatea 
de pl titor de TVA. 

 

Ca urmare, organele de inspec ie fiscal , în mod legal au procedat la calculul 
taxei pe valoarea ad ugat colectat , prin aplicarea cotei standard, asupra bazei de 
impozitare constituit din contrapartida ob inut de persoana fizic X din vânzarea 
de terenuri construibile, potrivit art.137 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, art.140 
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare i Decizia nr. 2/12.04.2011 a Comisiei Fiscale Centrale 
rezultând o tax pe valoarea ad ugat colectat în sum de xxxxxx lei la o baz 
impozabil în sum de xxxxxx lei.  

Referitor la Hotarârea din 07.11.2013 a C.J.U.E în cauzele conexate C-
249/12 i C-250/12, având ca obiect cereri de Decizie preliminar formulate în 
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temeiul articolului 267 TFUE de Înalta Curte de Casa ie si Justi ie prin deciziile 
din 15 martie 2012, primate de Curte la 22 mai 2012, în procedurile xxx împotriva 
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal 

 
Direc ia General de Solu ionare a 

Contesta iilor (C-249/12) i xxxx împotriva Direc iei Generale a Finan elor Publice 
Timi 

 
Serviciul Solu ionare Contesta ii, Activitatea de Inspec ie Fiscal 

 
Serviciul de Inspec ie Fiscal Timi (C-250/12), inveder m c organele de inspec ie 
fiscal , urmare controlului efectuat, au inut seama de dispozi iile exprese ale 
Deciziei 2/2011 conform art.4 din Codul de procedura fiscal coroborat cu art.6 
din Codul Fiscal.     

Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, documentele existente 
la dosarul cauzei, precum i prevederile legale în materie, rezult c organele de 
inspec ie fiscal în mod legal au stabilit în sarcina persoanei fizice X o tax pe 
valoarea ad ugat de plat în sum de xxxxxxxx lei aferent tranzac iilor constând 
în vânzarea de terenuri construibile, efectuate în perioada 2007 - 2012, fapt pentru 
care, în temeiul art.216 alin.(1) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 
potrivit c ruia:

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte, ori 
respins . ,

 

coroborat cu pct.11.1. lit.a) din Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale de 
Administrare Fiscal nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , care prevede:

 

11.1. Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept 
prezentate în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse 
prin actul administrativ fiscal atacat;

  

În ceea ce prive te argumentul petentului conform c ruia în mod eronat 
organele de inspec ie fiscal

 

au apreciat faptul c terenul în suprafa de xxx mp 
tranferat în baza contractului de vânzare 

 

cump rare nr....../24.04.2007 reprezint 
teren construibil în sensul prevederilor art. 141 alin.2 lit.f CF, i c

 

vânzarea 
realizat prin intermediul contractului de vânzare 

 

cump rare nr......../24.04.2007 
nu se refer la opera iuni care intr în sfera TVA, fiind opera iuni scutite prin 
efectul legii, potrivit prevederilor art. 141 alin.2 lit.f Cod fiscal i pe cale de 
consecin nu se impune înregistrarea sa în scopuri de TVA, nu poate fi re inut în 
solu ionarea favorabil a cauzei deoarece, a a cum se re ine din analiza 
documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a Raportului de inspec ie 
fiscal nr......../06.02.2013, în stabilirea obliga iilor fiscale suplimentare de plat de 
natura taxei pe valoarea ad ugat , aferente anului 2007, organele de inspec ie 
fiscal nu au avut în vedere tranzac ia efectuata în baza contractului de vânzare 

 

cump rare autentificat sub nr......../24.04.2007, considerata opera iune

 

scutita din 
punct de vedere a taxei pe valoarea ad ugat ,

 

din analiza documentelor existente la 
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dosarul cauzei rezultand c organele de control au f cut aplica iunea normelor 
legale în domeniul fiscal aplicabile, respectiv prevederile art. 152 alin. (1) i alin. 
(2) din Codul fiscal, venitul realizat de petent prin contractul cu nr. ......../24.0.2007 
aferent vânz rii terenului industrial cu construc ii fiind luat în considerare

 
doar la 

determinarea plafonului de scutire respectiv a cifrei de afaceri care serve te drept 
referin la determinarea acestui plafon, persoana fizica ce realizeaz în cursul unui 
an calendaristic opera iuni imobiliare, care au caracter de continuitate, constând în 
vânzarea de terenuri i construc ii, altele decât cele utilizate în scopuri personale, 
devenind persoan impozabil , indiferent dac opera iunea este sau nu scutit de 
TVA.  

În ceea ce prive te sus inerile contestatarului

 

referitoare la lipsa calit ii sale 
de persoan impozabil i a calit tii sale de comerciant 

 

inveder m c ,

 

acestea 
nu pot fi re inute în solu ionarea favorabil a cauzei având în vedere prevederile 
legale în materie citate în cuprinsul prezentei decizii, respectiv la art.127 alin.(1) i 
alin.(2) coroborat cu art.125^1 pct.18 din Codul fiscal, legiuitorul a prev zut 
persoanele impozabile - persoan impozabil reprezint persoana fizic capabil s 
desf oare, de o manier independent i indiferent de loc o activitate economic , 
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i 

 

i activitatea economic din 
punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , iar prin normele metodologice de 
aplicare ale art.127 alin.(2) din Codul fiscal, în forma în vigoare atât anterioar 
anului 2010 (pct.3 alin.(1)) cât i dup (pct.3 alin.(2) i alin.(3), sunt stipulate 
condi iile limitative în care ob inerea de venituri de c tre persoanele fizice nu este 
considerat activitate economic ,

 

condi ii pe care contestatarul

 

nu face dovada c 
le-a respectat. 

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 , astfel c exploatarea bunurilor cuprinde inclusiv opera iunea de vânzare a 
acestor bunuri. 

Mai mult, din punct de vedere fiscal, taxa pe valoarea ad ugat aferent 
livr rii unui bun imobil este supus legii fiscale indiferent dac aceste tranzac ii 
îndeplinesc sau nu cerin ele altor dispozi ii legale.

 

Se re ine c independent de calificarea tranzac iilor din Codul civil, Codul 
comercial etc., în materie fiscal determinant este con inutul economic al 
tranzac iilor, autorit ile fiscale fiind îndrept ite s reîncadreze forma i con inutul 
juridic al tranzac iilor pentru a reflecta con inutul propriu-zis al acestora, dup cum 
prev d dispozi iile art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu cele ale art.1 alin.(3) din 
acela i act normativ, conform c rora:
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(3) În materie fiscal , dispozi iile prezentului cod prevaleaz asupra 
oric ror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea 
aplicându-se dispozi iile Codului fiscal.

 
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 caracterul de continuitate al operatiunii de vanzare 

 

cumparare a terenurilor 
Trebuie subliniat ca acest caracter este dat de existenta contractelor 

succesive de vanzare a acestora, caz in care legiuitorul incadreaza persoana fizica 
vanzatoare in categoria persoanelor impozabile. In situatia in care persoana fizica 
cumpara si vinde succesiv bunuri imobile si obtine continuu venituri din astfel de 
activitati, veniturile obtinute se incadreaza la operatiuni economice si se supun 
taxarii. 

Cu alte cuvinte, cuantumul si repetabilitatea tranzactiilor derulate care 
genereaza venituri din transferul tranzactiilor imobiliare determina caracterul de 
continuitate al veniturilor obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra 
bunurilor imobile din patrimoniul personal. 

Conform precizarilor din Raportul de inspectie fiscala nr. ...../06.02.2013, în 
perioada 01.01.2007 - 30.06.2012, domnul X a realizat 6 ( ase) tranzac ii ce au 
avut ca obiect terenuri intravilane cu construc ii si construc ii vechi în valoare 
totala de xxxxxx lei.  

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 modificarile si completarile 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 faca investitii pregatitoare necesare pentru initierea 
unei activitati economice si analizând operatiunile efectuate în perioada 2007 - 
2012 de c tre

 

contestatar, respectiv tranzactionarea unui numar de  6  terenuri, 
rezulta ca acesta a obtinut venituri cu caracter de continuitate, desfasurând astfel 
activitati economice, a a cum sunt ele definite la articolele din legea fiscala citate 
mai sus. 
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Pe cale de consecin , prin operatiunile pe care le-a desfasurat în aceasta 

perioada a avut calitate de persoana impozabila, cu toate drepturile si obligatiile 
care decurg din aceasta calitate, având ca prima obligatie declararea începerii 
activitatii ca persoane impozabile.   

În ceea ce prive te afirma ia petentului potrivit  c reia bunurile vândute nu 
au f cut parte din patrimoniul afacerii ci din patrimoniul personal

  

astfel c nu 
avea obliga ia înregistr rii ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat , aceasta nu 
poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei întrucât pentru a nu intra 
in sfera de aplicare a TVA, chiar dac bunurile au fost proprietate personal , 
persoana fizic X trebuia s fac dovada c a utilizat în scop personal bunurile 
tranzac ionate. Or, din documentele existente la dosarul cauzei, se re ine c în spe 
persoana fizic X nu face dovada c a utilizat în scop personal imobilele anterior 
înstr in rii.   

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.   

În leg tur cu sus inerile petentului

 

în ceea ce prive te obligativitatea 
înregistr rii automate de c tre

 

ANAF a celor pe care îi consider pl titori de TVA 
conform art. 78 CPF  preciz m c , rolul activ al organelor fiscale este definit de 
art. 7 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare:

 

ART. 7 
         Rolul activ          

(1) Organul fiscal în tiin eaz contribuabilul asupra drepturilor i 
obliga iilor ce îi revin în desf urarea procedurii potrivit legii fiscale.

           

( ) 
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(5) Organul fiscal îndrum contribuabilul în aplicarea prevederilor 

legisla iei fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicit rii contribuabililor, 
fie din ini iativa organului fiscal.

  
Referitor la preten iile petentului cu privire la

 
dreptul de deducere a taxei pe 

valoarea adaugat în conformitate cu art. 145 si art. 146 din Codul fiscal, 
invederam urm toarele:   

Având în vedere ca orice persoana impozabila înregistrata ca platitor de 
taxa pe valoarea ad ugat , respectiv înregistrata în scopuri de TVA, are toate 
drepturile si obliga iile ce decurg din legisla ia referitoare la taxa pe valoarea 
ad ugat , respectiv are obliga ia sa colecteze si sa pl teasc taxa pe valoarea

 

ad ugat aferenta livr rilor de bunuri taxabile, dar are si posibilitatea legal de a- i 
exercitate dreptul de deducere a taxa pe valoarea ad ugata aferent achizi iilor de 
bunuri si servicii destinate activit ii sale

 

economice si având în vedere faptul ca 
persoana fizica X, a a cum s-a re inut mai sus, nu s-a înregistrat ca pl titor de taxa 
pe valoarea ad ugata,

 

aceasta fiind conditia sine qua non pentru a beneficia de 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad ugat , astfel, prin 
neîndeplinirea acestei condi ii necesare,

 

esen iale, contribuabilii sunt dec zu i din 
drepturile conferite de aceasta, privind exercitarea dreptului de deducere a  taxei pe 
valoarea ad ugat , pân la înregistrarea ca persoane

 

impozabile în scopuri de TVA. 
În ceea ce prive te obliga ia de a colecta taxa pe valoarea ad ugat aferent 

tranzac iilor imobiliare realizate de persoanele fizice în scopul ob inerii de venituri 
cu caracter de continuitate, se retine ca, pâna la data de 01.01.2007, nu exista nicio 
scutire de TVA pentru vânz rile de cl diri si terenuri, orice tranzactie fiind taxabila 
daca era realizata de o persoana impozabila. Începând cu 01.01.2007, legislatia în 
domeniul taxei pe valoarea adaugata privind tranzactiile imobiliare este modificata, 
în sensul ca sunt scutite de taxa pe valoarea ad ugata livr rile de construc ii care 
nu mai sunt noi si terenuri, altele decât cele construibile. 

Astfel, vânzarile de construc ii noi sau parti ale acestora si terenurile 
construibile, prin excep ie, sunt opera iuni taxabile din punct de vedere al taxei pe 
valoarea adaugata, cu precizarea ca numai în anul 2007, aceste prevederi sunt 
condi ionate de faptul ca livr rile respective sunt efectuate de o persoana 
impozabila care si-a exercitat ori ar fi avut dreptul sa-si exercite dreptul de 
deducere total sau par ial a taxei pe valoarea ad ugata pentru achizi ia, 
transformarea sau construirea de imobile. 

Prin urmare, tranzac iile imobiliare constând în vânzarea de terenuri realizate 
în anul 2007 de contribuabili sunt operatiuni taxabile din punct de vedere al taxei 
pe valoarea adaugata, acestia având obligatia sa colecteze si sa plateasca la buget 
taxa pe valoarea adaugata pe care ar fi trebuit sa o colecteze pentru aceste livrari, 
deoarece printr-o interpretare per a contrario prevederile referitoare la scutirea de 
taxa pe valoarea adaugata nu se aplica, în condi iile în care 

 

persoanele fizice în 
anul 2007, nu au avut dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pentru 
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achizitia de terenuri, nefiind înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea 
adaugata. 

Mai mult, exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata este 
conditionata de valorificarea unui alt drept care, asa cum s-a retinut mai sus, nu a 
luat nastere, urmare a nerespectarii de catre contestatar a obligatiei de a se 
înregistra ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.  

Prin urmare, preten iile petentului cu privire la exercitarea dreptului de 
deducere a TVA aferent achizi iilor de bunuri, nu poate fi re inut în solu ionarea 
favorabil a cauzei, chiar dac aceasta de ine documentele de justificare a taxei pe 
valoarea ad ugat , respectiv facturi, deoarece dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad ugat se exercit prin decontul de TVA, care se depune, potrivit 
prevederilor art.156^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile 
i complet rile ulterioare, în vigoare începând cu data de 01.01.2007, la organele 

fiscale competente de c tre persoanele înregistrate conform art.153 din acela i act 
normativ, respectiv persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, iar 
petentul nu a respectat aceste prevederi legale.    

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 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 criticile aduse cu privire la înc lcarea unor principii generale 
de drept: 

In ceea ce prive te nelegalitatea dispozi iilor Codului fiscal, se retine ca 
Titlul VI Cod fiscal "Taxa pe valoarea ad ugat " reprezint transpunerea Directivei 
europene a 6 a, aspect precizat inclusiv in cuprinsul Codului fiscal, in vigoare 
începând cu data de 01.01.2007 :  

Art. 1251. - (1) În sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos 
au urm toarele semnifica ii:

 

11. Directiva a 6-a este Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, 
privind armonizarea legisla iilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra 
de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea ad ugat : baza unitar de 
stabilire, publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE) nr. L 
145 din 13 iunie 1977, cu modific rile i complet rile ulterioare.  
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Punctul 11 a fost modificat prin punctul 33. din Ordonan de urgen nr. 

106/2007 începând cu 01.01.2008:  
Art. 1251. - (1) În sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos 

au urm toarele semnifica ii:

 
11. Directiva 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii 

Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
ad ugat , publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE) nr. L 
347 din 11 decembrie 2006, cu modific rile i complet rile ulterioare. Referirile 
din facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state membre la articolele 
din Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 
privind armonizarea legisla iilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra 
de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea ad ugat : baza unitar de 
stabilire, publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE) nr. L 
145 din 3 iunie 1977, vor fi considerate referiri la articolele corespunz toare din 
Directiva 112, conform tabelului de corel ri din anexa XII la aceast directiva.  

  

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, diferite 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 
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 opinia petentului c

 

pân la data de 01.01.2008 nu a existat 
cadru normativ care sa permita înregistrarea sa ca persoan impozabil , 
neexistând norme care s expliciteze situa iile:

 

Aceasta afirma ie nu poate fi re inut în solutionarea favorabil

 

a cauzei, pe 
motivul c ,

 

ca orice activitate economica supusa tax rii este reglementat

 

de 
legisla ia româneasca înc  de la implementarea sistemului TVA. 
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Astfel, în perioada iunie 2002 (data intrarii in vigoare a Legii nr. 345/2002 

privind taxa pe valoarea adaugata) - 31.12.2006, orice operatiuni de livrare a 
bunurilor imobile efectuate de catre persoane impozabile, erau operatiuni taxabile 
din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. In aceste conditii persoanele 
fizice care realizau tranzactii imobiliare in scopul obinerii de venituri cu caracter 
de continuitate, aveau obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA si sa plateasca 
TVA. 

Începând cu data de 01.01.2007 (data ader rii României la Uniunea 
Europeana), Codul fiscal a suferit o serie de modific ri in ceea ce prive te regimul 
juridic al acestor opera iuni, livrarea de construc ii si terenuri fiind scutita de la 
plata TVA, excep ie f când livrarea de construc ii noi si de terenuri construibile 
(art. 141 alin. 2 lit f din Codul fiscal). 

Trebuie precizat faptul ca, înc de la apari ia Legii nr. 345/2002 privind taxa 
pe valoare ad ugat

 

(in vigoare de la data de 01.06.2002), si pana la publicarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (in vigoare de la data de 01.01.2004), 
legisla ia in domeniul TVA nu a fost modificata semnificativ in ceea ce prive te 
definirea activit ilor economice si a persoanelor impozabile. Aceste elemente 
fiind importante în analiza regimului fiscal al TVA in cadrul tranzac iilor 
imobiliare efectuate de c tre persoanele fizice. 

A adar, legiuitorul a definit persoana impozabila ca fiind orice persoana care 
efectueaz

 

de o maniera independenta activit i economice oricare ar fi scopul si 
rezultatul acestor activit i. In ceea ce prive te activit ile economice, acestea 
cuprind printre altele si exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul 
ob inerii de venituri cu caracter de continuitate. 

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 2007 - 
2012, contribuabilul a încheiat un num r de 6 contracte de vânzare-cump rare 
de terenuri. 

Prin urmare, statul, prin organele sale fiscale, este îndrept it sa solicite 
contribuabilului 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 sus inerile petentului cu privire la tratamentul fiscal aplicabil 
opera iunilor de vânzare terenuri derulate în cursul anului 2007, respectiv a 
excep iei prev zute de lit.f a aliniatului 2 a art. 141 Cod fiscal, a a cum au fost 
prezentate în completarea la contesta ie, înregistrata la D.G.F.P a Jud.Arad sub nr. 
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......./ad/20.05.2013 si la A.I.F sub nr........./23.05.2013,  inveder m c acestea nu 
au putut fi re inute în solu ionarea favorabil a cauzei din urmatoarele motive:    

Incepând cu 1 ianuarie 2007 armonizarea legislatiei nationale in domeniul 
TVA respectiv Legea nr 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu acquis-ul comunitar in 
domeniul tva , respectiv Directiva 112/ 2006/ CEE privind sistemul comun al tva a 
fost realizata in totalitate prin Legea 343/ 2006 in vigoare dupa data aderarii. 

Modificarile si completarile aduse Codului Fiscal prin Legea 343/ 2006 cu 
aplicabilitate de la 01.01.2007, au vizat intre altele, introducerea in sfera 
operatiunilor scutite de tva a livrarii efectuate de catre orice persoana impozabila 
de constructii, parti ale acestora si terenurile pe care acestea sunt construite, 
precum si a oricarui alt teren. 

Aceea i lege a prev zut ca scutirea nu se aplica pentru livrarea unei 
constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil, daca aceasta este 
efectuata de o persoana impozabila care si-a exercitat ori ar fi avut dreptul sa-si 
exercite dreptul de deducere total sau partial a taxei pentru achizitia , transformarea 
sau construirea unui astfel de imobil. 

De la 1 iunie 2002 pana la 31 decembrie 2006, persoana fizica devenea 
persoana impozabila pentru orice vanzare de bunuri care nu erau utilizate in 
scopuri personale sau care nu erau realizate ocazional. 

In cursul anului 2007, asa cum s-a precizat mai sus, art 141 alin 2 lit f) din 
Codul fiscal dispune ca scutirea de TVA nu se aplica pentru persoanele care 
livreaza cladiri noi sau terenuri construibile in situatia in care au dedus tva sau ar fi 
avut dreptul sa deduca tva pentru operatiunile respective. 

Din coroborarea textelor de lege, rezulta ca persoana, inclusiv persoana 
fizica, care ar fi avut drept de deducere este persoana care devine impozabila, 
deoarece realizeaza operatiuni supuse taxei, chiar daca nu a solicitat inregistrarea 
in scopuri de TVA. 

Preten ia petentului ca organul competent in solu ionarea contesta iei s ia în 
considerare la solu ionarea acesteia adresa nr......../24.09.2012 emis de c tre 
Direc ia de Legisla ie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finan elor Publice 
c tre SC P SRL, nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a cauzei având în 
vedere c modul de interpretare al normelor legale con inut de aceasta ar determina 
acordarea unui tratament fiscal preferen ial în leg tur cu TVA, contribuabililor 
persoane fizice, numai pentru anul 2007, cu consecin a înc lc rii art. 56 din 
Constitu ia României i ignorând dispozi iile normelor legale speciale din 
cuprinsul Codului fiscal i al Deciziei nr.2/2011 a Comisiei Fiscale Centrale, 
ambele publicate în Monitorul Oficial al României i producând efecte erga omnes 
, spre deosebire de adresa nr........./24.09.2012.   

În considerarea principiului egalit ii de tratament a tuturor contribuabililor 
în a ezarea impozitelor si taxelor, consacrat de Constitu ia României, acordarea de 
câtre organele autorit ii fiscale a unui tratament fiscal de scutire de TVA acestui 
contribuabil, ar aduce atingere acestui principiu, in sensul ca aceasta persoana 
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fizica a efectuat activitate economica, din momentul in care a semnat contractul de 
vânzare cump rare al imobilelor în calitate de vânz tor.  

  
Referitor la major rile/dobânzile de întârziere în sum de xxxx lei i 

penalit ile în sum de xxxxx lei aferente taxei pe valoarea ad ugat stabilit 
suplimentar, calculate în sarcina petentului prin Decizia de Impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. xxxxx/06.02.2013, se re ine c stabilirea de 
major ri de întârziere i  penalit i aferente taxei pe valoarea ad ugat stabilite 
suplimentar reprezint m sur accesorie în raport cu debitul. Deoarece  pentru 
debitul reprezentând  taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar în sum de 
xxxxx lei, contesta ia va fi respins , rezult c i pentru cap tul de cerere privind 
major rile i penalit ile de întârziere în sum total de xxxx lei, calculate în 
sarcina petentului, reprezentând m sur accesorie, conform principiului de drept 
accesorium sequitur principalem, contesta ia va fi respins .

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art.125^1 pct.18, art. 
126, art. 127 art. 128, art. 137, art. 140, art. 141, art. 152, art. 153 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, pct.23, 
pct.62 alin.(2) lit. a), pct.66 alin.(1) lit.c) pct.66 alin.(1) lit.c), pct.3 alin.(1) din 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr.44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare, Decizia 
nr.2/2011, privind interpretarea i aplicarea unitar a art.137 alin.(1) lit.

 

a) i 
art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, i a pct.23 alin.(1) i (2) din titlul VI al Normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, art. 213, 
art.216 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, în baza referatului nr.                           

 

         , se  

D E C I D E  
- respingerea contesta iei, ca inadmisibil , împotriva Raportului de inspec ie 

fiscal nr. ..../06.02.2013 încheiat de c tre organele de control din cadrul Activit ii 
de Inspec ie Fiscal Arad;

 

- respingerea contesta iei, ca neîntemeiat , împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. ....../06.02.2013, pentru suma total de xxxxxxx 
lei, reprezentând: 

- xxxxxx lei 

 

taxa pe valoarea ad ugat ;

 

- xxxxxx lei 

 

major ri de întârziere;

 

- xxxxxx lei  dobânzi de întârziere;  
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- xxxxxx lei 

 
penalit i de întârziere. 

- prezenta decizie se comunica la:  
Dl. .......    
AJFP Arad 

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Curtea de Apel Timi oara în termen de 6 luni 
de la primirea prezentei.        
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