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D E C I Z I E  nr.  1228/396/19.08.2016 

privind contesta ia formulat de X înregistrat la  D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ..       

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia

 

Jude ean

 

a Finan elor Publice Timi 

 

Serviciul 
Inspec ie Fiscal Persoane Fizice 1

 

cu adresa nr. .., înregistrat la Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. ., asupra 
contesta iei formulate de

 

                                                               
X    

CNP: 

 

  cu domiciliul în .., jude ul Timi 

  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi sub nr. ., la 
Inspec ia Fiscal din cadrul AJFP Timi sub nr. . i la Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. ..    

Petentul X  formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal 
pentru persoane fizice care desf oar activit i independente în mod individual 
i/sau într-o form de asociere nr. . i a Raportului de inspec ie fiscal nr. . 

emise de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi 

 

Serviciul 
Inspec ie Fiscal Persoane Fizice 1. 

    

Referitor la cap tul de cerere privind Raportul de Inspec ie fiscal ., 
se re in urm toarele:

  

În drept, OG nr. 92/2003, republicat , privind 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 
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          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 Finantelor Publice prin 
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 
publice se pot stabili si alte competente pentru emiterea deciziilor de impunere 
ca urmare a inspec iei fiscale.

        

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

Forma si con inutul deciziei de impunere

          

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

 

coroborat cu art. 106 din HG nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal : 

ART. 106 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale 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 si 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 în care baza de 
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.

 

[...] 
            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 si/sau încruci ate si 
orice alte acte. 
106.3. Raportul de inspec ie fiscala se semneaz de c tre organele de inspec ie 
fiscala, se verifica si se avizeaz de seful de serviciu. Dup aprobarea 
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscala, se va emite 
decizia de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

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

 

Posibilitatea conferit de art. 205 i urm toarele din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , este reglementat astfel:

 

"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
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(1) Împotriva titlului de crean a, precum si 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) si 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 persoana care participa la 
realizarea venitului. 
(6) Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la baza de 
impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

Având în vedere ca 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. 149/2007 
privind modelul i con inutul unor documente întocmite în activitatea de 
inspec ie fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i independente în 
mod individual i/sau într-o form de asociere, 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.

 

În conformitate cu art. 205 i 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, împotriva prezentului act 
administrativ fiscal se poate formula contesta ie, care se depune, în termen de 
30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc iunea dec derii.

         

Prezenta decizie reprezint titlu de crean .

  

În 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. F-AR 

, contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de X  împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite 
de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i 
independente în mod individual i/sau într-o form de asociere nr. .. emis 
de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi , se re in urm toarele:
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Suma total contestat este de

 
. lei reprezentând: 

- . lei 

 
taxa pe valoarea ad ugat ;

 
-  lei 

 
major ri de întârziere aferente TVA;  

 
- . lei  dobânzi de întârziere aferente TVA;   
- .. lei 

 
penalit i 15% aferente TVA.  

 
Contesta ia a fost semnat i tampilat de petent, a a dup cum prevede 

art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

 

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art.

 

207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

 

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

  

I. Petentul formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care desf oar activit i independente în mod individual i/sau 
într-o form de asociere nr. . emis în baza Raportului de Inspec ie Fiscal nr. 

. încheiat de organele de inspec ie fiscal urmare Sentin ei civile nr. . 
pronun at de Curtea de Apel Timi oara în dosar nr. , confirmat

 

prin Decizia 
Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie nr. ..  

În contesta ia formulat 

 

pct. I 

 

petentul arat c nu este de acord cu 
modul de calcul al accesoriilor aferente TVA deoarece num rul de zile pentru 
care au fost calculate nu corespunde realit ii, în filele 2 

 

3 din contesta iei 
prezentând detaliat scaden a obliga iei fiscale i num rul aferent de zile de 
întârziere.   

De asemenea la finalul pct. 1 petentul precizeaz c nu mi-a fost 
respectat dreptul prev zut la art. 107 din Codul de procedur fiscal , i anume, 
dreptul contribuabilului de a fi informat pe parcursul desf ur rii inspec iei 
fiscale i nici nu mi-au fost comunicate calculele i concluziile pentru a putea 
prezenta un punct de vedere, nefiind invitat la discu ia final . . 

 

La pct. II din contesta ie, petentul consider c au fost înc lcate 
prevederile art. 104 Cod procedur fiscal i anume a fost dep it termenul 
de 3 luni pentru finalizarea controlului, situa ie în care cuantumul accesoriilor 
aferente TVA s-a majorat. 

Astfel, petentul arat c desp gubirile la care este îndrept it a a cum 
Instan a men ioneaz în Sentin a . pronun at de Curtea de Apel la data de 

. trebuie s fie cel pu in egale cu penalit ile de întârziere i major rile 
calculate pentru perioada ce dep e te 3 luni astfel c solicit anularea 
major rilor de întârziere în sum de . lei calculate pentru perioada ce 
dep e te 3 luni i

 

anularea penalit ilor de întârziere de 15% în sum de . 
lei.  

La pct. III din contesta ie petentul consider c în situa ia în care 
obliga ia fiscal stabilit în sarcina sa va fi definitiv , se impune ca ANAF 
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sau organele abilitate s dispun modificarea tuturor Contractelor de vânzare 

 
cump rare încheiate notarial, i s fie înscris în ele TVA-ul , solicitând 

totodat i recalcularea impozitului datorat pentru transferul propriet ilor 
imobiliare, având în vedere noua baz de impozitare. 

 
 La pct. IV din contesta ie petentul arat c Decizia de impunere nr. .. 

i Raportul de inspec ie fiscal sunt netemeinice i nelegale întrucât, împreun 
cu so ia sa, a cump rat terenuri agricole situate pe raza comunei S c laz cu 
scopul de a face agricultur i zootehnie, fiind cultivate cu grâu, orz, porumb, 
etc. La data achizi ion rii nu a prev zut c se va extinde intravilanul comunei 
S c laz pe raza c ruia se afl terenurile, ce ulterior au fost înstr inate la ter e 
persoane. 

Petentul precizeaz c toate tranzac iile au fost efectuate ca persoan 
fizic i au fost încheiate la notar cu respectarea dispozi iilor legale, solicitând 
de fiecare dat eliberarea certificatelor fiscale, nepunându-i-se în vedere c ar 
fi realizat o activitate economic de natur a fi pl titor de TVA i nici c ar fi 
dep it plafonul de scutire de la plata TVA.

 

În contesta ie se arat c este de notorietate faptul c pân în anul 2008 
nu a existat o dispozi ie legal fiscal care s dispun ca persoana s fie 
pl titoare de TVA în cazul activit ii de vânzare-cump rare de imobile 
(terenuri sau construc ii). 

 

În opinia petentului, aplicarea art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal 
de c tre organele de inspec ie fiscal este eronat , în acest sens f când 
trimitere la adresa nr. . emis de Direc ia de legisla ie din domeniul TVA 
din cadrul Ministerului Economiei i Finan elor din al c rei con inut citeaz . 

 

Analizând no iunile de contribuabil, persoan impozabil , activitate 
economic i caracter de continuitate a tranzac iilor efectuate, raportat la 
dispozi iile Codului fiscal (art. 127, art. 125), petentul concluzioneaz 
Încadrarea de plano a vânz rilor efectuate de noi la art. 127 Cod fiscal nu 

este justificat , solu ia corect constând în identificarea dac activitatea 
noastr este una

 

economic , dac face parte din cea a produc torilor sau 
comercian ilor lato sensu deci a caracterului de profesiune, de acte cu 
caracter permanent etc. în baza regulilor elaborate în tradi ia dreptului 
comercial .  

  

Petentul arat c toate bunurile tranzac ionate au fost de inute în 
coproprietate cu so ia sa Bîrnea Marcela în cot de 50% fiecare, în mod 
nelegal organele de inspec ie fiscal stabilind c so ii constituie o persoan 
impozabil unic , în temeiul art. 127 alin 8 din Codul fiscal i f când astfel 
i aplica iunea prevederilor art. 127 alin 9 din Codul fiscal, re inând c în 

situa ia în care persoanele fizice vând bunuri de inute în coproprietate pentru 
stabilirea plafonului de scutire de TVA acestea vor fi analizate ca reprezentând 
o form de asociere în scopuri comerciale, f r personalitate juridic .

 

În opinia petentului, tratarea sa conform dispozi iilor art. 127 alin 8 Cod 
fiscal, ca un grup fiscal unic, este nelegal pentru c nu are calitatea de mare 

http://www.anaf.ro


www.anaf.ro  6

  
contribuabil i în al doilea rând nu a optat pentru constituirea unui grup fiscal, 
astfel c impunerea reprezint o v t mare a dreptului s u de a fi impus 
potrivit art. 85 Cod fiscal în func ie de cota parte din bunurile ce au f cut 
obiectul tranzac iilor.

 
La pct. V din contesta ie petentul subliniaz faptul c în mod incorect 

ANAF a emis noua decizie de impunere înainte de a avea în detaliu Decizia 
Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie. .

 

La pct. VI din contesta ie petentul arat c men ine în totalitate 
considerentele expuse în contesta ia ini ial formulat împotriva RIF nr. . i 
a Deciziei de impunere nr. ., anexat contesta iei. 

 

În consecin , petentul solicit anularea Deciziei de impunere nr. . 
emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi . 

  

II. Urmare Sentin ei civile nr. . pronun at de Curtea de Apel Timi oara 
în dosar nr. ., confirmat

 

prin Decizia nr. . pronun at de Înalta Curte de 
Casa ie i Justi ie, prin care s-a dispus: 

Admite în parte ac iunea formulat de reclamantul X  în contradictoriu 
cu pârâtul Direc ia General a Finan elor Publice Timi i în consecin : 

 

Anuleaz Decizia de impunere nr. . emis de pârât. Anuleaz în parte 
Raportul de inspec ie fiscal nr. . (RIF), i Decizia nr. . emise de pârât, 
respectiv în ce prive te cuantumul taxei pe valoarea ad ugat (TVA) i 
obliga iile accesorii. Oblig pârâtul s refac în totalitate calculul TVA i al 
obliga iilor accesorii TVA, efectuat în Anexa nr. 12 la R.I.F., luând în 
considerare c valoarea tranzac iilor include TVA. 

 

Oblig pârâtul s emit pe seama reclamantului o nou decizie de 
impunere pentru TVA i obliga ii accesorii TVA, calculate în modalitatea mai 
sus ar tat . 

 

Respinge în rest ac iunea.

 

organele de inspec ie fiscal au procedat la emiterea unei noi decizii de 
impunere 

 

nr. 

  

prin care taxa pe valoarea ad ugat stabilit în sarcina 
petentului a fost calculat în modalitatea prev zut de instan a de judecat , 
respectiv pre ul contractului trebuie considerat c include TVA , celelalte 
constat ri r mânând neschimbate raportat la starea de fapt consemnat în 
Raportul de inspec ie fiscal ini ial 

 

nr ., anulat numai par ial, care a stat la 
baza emiterii deciziei de impunere nr ...    

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constat rile 
organelor fiscale, motiva iile petentei i actele normative în vigoare pe perioada 
supus impunerii, respectiv Sentin a civil nr. . din . din dosar nr. . a 
Cur ii de Apel Timi oara, confirmat prin Decizia civil nr. . a Înaltei Cur i de 
Casa ie i Justi ie, se re in urm toarele:
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În fapt, petentul împreun cu so ia sa, ., a achizi ionat terenuri arabile 

situate în extravilanul localit ii .., asupra c rora a efectuat lucr ri cadastrale 
(unific ri cu terenuri învecinate apar inând altor proprietari urmate de 
dezmembr ri i parcel ri, în final acestuia revenindu-i în proprietate 

 
de 

parcele) care au avut ca efect includerea lor în intravilanul extins al localit ii 
(cf. certificatului de urbanism nr. .) iar ulterior, respectiv în cursul anilor 2006 
- 2011, a vândut o parte din aceste terenuri. 

Astfel, în anul 2006 au fost încheiate 5 contracte de vânzare-cump rare 
pentru suma total de . lei, valoare inferioar plafonului de scutire de TVA 
( .. lei) prev zut de art. 152 al. 1 Cod fiscal. 

 

Plafonul de scutire a TVA a fost dep it la data de 16.01.2007, dar 
petentul nu a solicitat înregistrarea ca pl titor de TVA, în conformitate cu 
prevederile art.153 alin.(1) lit.a) i art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, de i ulterior 
acestei date (mai exact în perioada 01.03.2007 - 30.06.2011) a mai efectuat 36 
de tranzac ii cu bunuri imobile din care 32 taxabile (sunt vândute 29 de parcele, 
o gr din în intravilan de . m.p. cu cas ce urma s fie demolat i sunt 
înstr inate prin contract de schimb dou imobile, gr din intravilan de . m.p. 
i curte de . mp., cu alte dou imobile, cas cu curte i gr din ).

 

Prin dep irea plafonul de scutire a TVA persoana fizica X  avea obliga ia 
sa solicite luarea în eviden a pl titorilor de TVA pân la data de 10.02.2007, 
prin depunerea declara iei de înregistrare fiscal conform art. 70 si art. 73 din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i 
complet rile ulterioare cu aplicabilitate la data de 16.01.2007 i nu a aplicat 
regimul normal de taxare la data de 01.03.2007. 

În conformitate cu prevederile legale mai sus stipulate, persoana 
fizic X  a dobândit calitatea de persoan impozabil obligat la aplicarea 
regimului normal de taxare începând cu data de 01.03.2007. 

Urmare constat rii acestei st ri de fapt a fost emis Decizia de impunere 
nr. . emis de c tre DGFP jud. Timi , privind taxa pe valoarea ad ugata si 
accesorii aferente acesteia stabilite de inspec ia fiscala la persoane fizice care 
realizeaz venituri impozabile din activit i economice nedeclarate organelor 
fiscale, prin care în sarcina petentului a fost stabilit o TVA cu accesorii 
aferente în sum total de  lei.  

Împotriva Deciziei de impunere nr. . emis de c tre DGFP jud. Timi 
petentul a formulat contesta ia înregistrat la DGFP Timi sub nr. . solu ionat 
de c tre Direc ia General a Finan elor Publice Timi prin Decizia nr. . prin 
care s-a respins ca neîntemeiat contesta ia formulat de dl. X  împotriva 
Deciziei de impunere nr. 

 

pentru suma totala de  lei, reprezentând: 
- .. lei TVA 
-  lei dobânzi întârziere aferente TVA 
- . lei penalit i de întârziere aferente TVA.
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Împotriva Deciziei nr. 

 
emis de D.G.F.P. a jud. Timi petentul a 

formulat ac iune în contencios administrativ 

 
dosar nr. ... , la data de 

07.11.2013 Curtea de Apel Timi oara 

 
Sec ia Contencios Administrativ i 

Fiscal pronun ând Sentin a civil nr. . pronun at în edin a public din 
data de , în care a dispus: 

Admite în parte ac iunea formulat de reclamantul X  în contradictoriu 
cu pârâtul Direc ia General a Finan elor Publice Timi i în consecin : 

 

Anuleaz Decizia de impunere nr. ...  emis de pârât. Anuleaz în parte 
Raportul de inspec ie fiscal nr. ...  (RIF), i Decizia nr. ... emise de pârât, 
respectiv în ce prive te cuantumul taxei pe valoarea ad ugat (TVA) i 
obliga iile accesorii. Oblig pârâtul s refac în totalitate calculul TVA i al 
obliga iilor accesorii TVA, efectuat în Anexa nr. 12 la R.I.F., luând în 
considerare c valoarea tranzac iilor include TVA. 

 

Oblig pârâtul s emit pe seama reclamantului o nou decizie de 
impunere pentru TVA i obliga ii accesorii TVA, calculate în modalitatea mai 
sus ar tat . 

 

Respinge în rest ac iunea.

 

Împotriva Sentin ei civile nr. .. din data de . a Cur ii de Apel 
Timi oara a formulat recurs numai autoritatea fiscal , respectiv Direc ia 
General a Finan elor Publice a jude ului Timi . 

 

Prin Decizia civil nr. ... pronun at de Înalta Curte de Casa ie i 
Justi ie, a fost respins recursul formulat de DGFP a jude ului Timi împotriva 
Sentin ei civile nr. .. din data de . a Cur ii de Apel Timi oara. 

   

Urmare finaliz rii ac iunii în contencios administrativ care a f cut 
obiectul dosarului nr. ... , Serviciul Juridic din cadrul AJFP Timi cu adresa nr. 

.. a comunicat Inspec iei Fiscale 

 

Persoane Fizice, pentru punerea în 
executare, Sentin a civil nr. . pronun at de Curtea de Apel Timi oara în 
dosar nr. ...  i extras de pe portalul instan ei ICCJ Bucure ti privind solu ia în 
recurs pronun at de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie în dosar nr. ...  prin 
Decizia civil nr. ..   

Astfel în conformitate cu dispozi iile art. 430 din Codul de procedur 
civil i având în vedere c Sentin a civil nr. . a r mas definitiv

 

la data de 
19.02.2015, organele de inspec ie fiscal au procedat la emiterea unei noi 
decizii de impunere 

 

nr. . 

 

prin care taxa pe valoarea ad ugat stabilit în 
sarcina petentului a fost calculat în modalitatea prev zut de instan a de 
judecat . 

  

În drept, Legea nr. 147/2010 privind Codul de procedur civil din 1 iulie 
2010 republicat,  
   ART. 430 

    Autoritatea de lucru judecat 
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    (1) Hot rârea judec toreasc ce solu ioneaz , în tot sau în parte, fondul 
procesului sau statueaz asupra unei excep ii procesuale ori asupra oric rui alt 
incident are, de la pronun are, autoritate de lucru judecat cu privire la 
chestiunea tran at .

 
    (2) Autoritatea de lucru judecat prive te dispozitivul, precum i 
considerentele pe care acesta se sprijin , inclusiv cele prin care s-a rezolvat o 
chestiune litigioas .

  

   (3) Hot rârea judec toreasc prin care se ia o m sur provizorie nu are 
autoritate de lucru judecat asupra fondului. 
    (4) Când hot rârea este supus apelului sau recursului, autoritatea de lucru 
judecat este provizorie. 
    (5) Hot rârea atacat cu contesta ia în anulare sau revizuire î i p streaz 
autoritatea de lucru judecat pân ce va fi înlocuit cu o alt hot râre.

   

ART. 433 
    Puterea executorie 
    Hot rârea judec toreasc are putere executorie, în condi iile prev zute de 
lege. 

ART. 435 
    Obligativitatea i opozabilitatea hot rârii

 

    (1) Hot rârea judec toreasc este obligatorie i produce efecte numai între 
p r i i succesorii acestora.

 

    (2) Hot rârea este opozabil oric rei ter e persoane atât timp cât aceasta din 
urm nu face, în condi iile legii, dovada contrar . 

ART. 632 
    Temeiul execut rii silite

 

    (1) Executarea silit se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

 

    (2) Constituie titluri executorii hot rârile executorii prev zute la art. 633, 
hot rârile cu executare provizorie, hot rârile definitive, precum i orice alte 
hot râri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

 

ART. 634 
    Hot rârile definitive

 

    (1) Sunt hot râri definitive:

 

    1. hot rârile care nu sunt supuse apelului i nici

 

recursului; 
    2. hot rârile date în prim instan , f r drept de apel, neatacate cu recurs;

 

    3. hot rârile date în prim instan , care nu au fost atacate cu apel;

 

    4. hot rârile date în apel, f r drept de recurs, precum i cele neatacate cu 
recurs; 
    5. hot rârile date în recurs, chiar dac prin acestea s-a solu ionat fondul 
pricinii; 
    6. orice alte hot râri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

 

    (2) Hot rârile prev zute la alin. (1) devin definitive la data expir rii 
termenului de exercitare a apelului ori recursului sau, dup caz, la data 
pronun rii.
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În considerarea normelor legale mai sus citate rezult c Decizia de 

impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i independente în mod 
individual i/sau într-o form de asociere nr. .. a fost emis

 
în considerarea 

Sentin ei civile nr. .. a Cur ii de Apel Timi oara, confirmat prin Decizia 
civil  nr. ... a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie. 

   

Astfel inspec ia fiscal desf urat în perioada 02.04.2015 

 

03.04.2015 
s-a derulat pentru punerea în executare a Sentin ei civile nr. . a Cur ii de Apel 
Timi oara, care a devenit titlu executoriu la data pronun rii de c tre Înalta 
Curte de Casa ie i Justi ie a Deciziei civile nr. .., dat la care Sentin a civil 
nr.  a devenit definitiv .  

Pe cale de consecin rezult c în mod corect i legal organele de 
inspec ie fiscal au procedat la punerea în executare Sentin ei civile nr.

 

, 
definitiv , prin respectarea in integrum a modului de calcul a TVA, astfel cum a 
fost dispus prin hot rârea judec toreasc definitiv ,

 

autoritatea fiscal i de altfel 
i petentul fiind obliga i s respecte întrutotul o hot râre judec toreasc devenit 

titlu executoriu, care are putere executorie i care este obligatorie, producând 
efecte între p r i 

 

autoritatea fiscal i petent.  

    

Referitor la pct. I din contesta ia formulat , respectiv modalitatea de 
calcul a accesoriilor aferente TVA, se re in

 

urm toarele:

   

În Referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr. . emis de 
AJFP Timi 

 

Inspec ie Fiscal , Serviciul Inspec ie Fiscal Persoane Fizice 1 
s-au precizat urm toarele:

 

Pentru calculul accesoriilor organul de control, în conformitate cu 
prevederile art. 48 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal a 
identificat existen a unei erori materiale în ceea ce prive te calculul num rului 
de zile de întârziere cuprins în intervalul de la scaden pân la data de 
01.07.2010.  

Eroarea material const în redactarea eronat , în anexa nr. 1, a 
num rului de zile cuprins în perioada de la scaden pân la data de 
01.07.2010.  

Num rul de zile corect este cel identificat de contribuabil. 

   

Având în vedere dispozi iile art. 32 din OG nr. 92/2003, republicat , 
privind Codul de procedur fiscal , care precizeaz :

 

Competen a general

     

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

 

i ale art. 1 alin. (3) din acela i act normativ fiscal: 
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Sfera de aplicare a Codului de procedur fiscal

     
(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume 

datorate bugetului general consolidat se în elege ansamblul activit ilor 
desf urate de organele fiscale în leg tur cu:

 
( )     

b) declararea, stabilirea, verificarea i colectarea impozitelor, taxelor, 
contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat;

 

( )

 

precum i faptul c în conformitate cu dispozi iile exprese ale punctului 3.5 din 
Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat 3.5. Referatul cu propuneri de solu ionare cuprinde preciz ri 
privind îndeplinirea condi iilor de procedur , men iuni privind sesizarea 
organelor de urm rire i cercetare penal , dup caz, men iuni cu privire la 
starea juridic a societ ii, precum i propuneri de solu ionare a contesta iei, 
având în vedere toate argumentele contestatorului i documentele în sus inere; 
în caz contrar, dosarul se restituie în vederea complet rii. , i v zând 
propunerea organelor fiscale con inut în referatul cu propuneri de solu ionare a 
contesta iei nr.

 

... , se va admite contesta ia formulat în ceea ce prive te suma 
de 281 lei reprezentând major ri de întârziere aferente TVA.

  

Referitor la motivele prezentate de petent la pct. II, IV i VI din 
contesta ia

 

formulat , se re in urm toarele:

 

Se constat c sus inerile petentului

 

inserate la pct. 2, 4 i 6 din 
contesta ia formulat

  

au fost analizate în cadrul ac iunii în contencios 
administrativ i fiscal care a f cut obiectul dosarului nr. ...  al Cur ii de Apel 
Timi oara, solu ionat definitiv de c tre Înalta Curte de Casa ie i Justi ie prin 
Decizia civil nr. ... , astfel c o nou analiz din partea organului competent 
în solu ionarea contesta iei excede dispozi iilor legale mai sus citate, în 
condi iile în

 

care potrivit art. 430 alin. (2) din Noul Cod de procedur civil , 
autoritatea de lucru judecat prive te i considerentele, atât cele pe care 
dispozitivul hot rârii se sprijin , cât i cele prin care s-a rezolvat o chestiune 
litigioas , motiv pentru care red m mai jos extras din cuprinsul Sentin ei civile 
nr. ... pronun at de Curtea de Apel Timi oara, confirmat prin Decizia civil

 

nr. 
... a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie, astfel:

 

«Sinteza ap r rilor reclamantului

 

Reclamantul nu a contestat starea de fapt mai sus ar tat (respectiv 
cump rarea de terenuri extravilane, lucr rile cadastrale, contractele de 
vânzare-cump rare, omisiunea înregistr rii în scopuri de TVA).

 

Consider îns relevant s se re in c a cump rat terenurile în scopuri 
agricole i doar ulterior, dup ce autorit ile locale au hot rât urbanizarea 
zonei, a efectuat împreun cu al i proprietari lucr rile cadastrale amintite. La 
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momentul vânz rii terenurile nu erau construibile deoarece nu fuseser emise 
certificate de urbanism în acest sens, sau autoriza ii de construire (ap rarea 1).

 
Contest în mod special împrejurarea c ar fi desf urat activit i 

economice cu caracter de continuitate (în sensul art. 3 Cod comercial, în 
vigoare la data încheierii contractelor) în scopul ob inerii de venituri; sus ine 
c tranzac iile reprezint activit i ocazionale (2).

 

De asemenea, sus ine c nu a fost în tiin at c ar avea obliga ii fiscale 
legate de colectarea TVA, c legisla ia era ambigu i c pasivitatea 
autorit ilor fiscale pân în 2010 dovede te acest lucru (3). 

Arat c autorit ile ar fi putut pretinde colectarea de TVA doar dac ar 
fi existat drept de deducere în momentul achizi ion rii bunurilor, or un astfel de 
drept nu a existat deoarece imobilele au fost achizi ionate de la persoane 
neimpozabile (nu au emis facturi). în acest context invoc dispozi iile art. 141 
Cod fiscal (4). 

Sub aspect procedural, arat c autoritatea fiscal a înc lcat dispozi iile 
art. 104 Cod procedur fiscal dep ind termenul de 3 luni prev zut de lege 
pentru finalizarea controlului, ceea ce atrage dec derea din dreptul de a 
impune obliga ii fiscale face ca toate actele s fie lovite de nulitate absolut (5).

 

De asemenea, sus ine c este nelegal aprecierea pârâtului c împreun 
cu so ia sa ar reprezenta un grup fiscal", deoarece nu sunt îndeplinite 
condi iile prev. de art. 127 al. 8 Cod fiscal ( i de Normele metodologice de 
aplicare a acestuia) în acest sens (6). 

În sfâr it, reclamantul a contestat modalitatea de calcul a TVA, 
respectiv împrejurarea c pre ul nu include taxa (7). 

Expertiza administrat în cauz la cererea reclamantului nu modific 
starea de fapt ci doar sus ine argumentele reclamantului (cf., în special, filele 
393 - 396 dosar). 

Solu ia instan ei

 

Potrivit art 127 alin. 1 Cod fiscal, 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 r iar potrivit alin. 2 teza 
II, constituie activitate economic exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate." 

A adar, no iunea de activitate economic " este definit de legea fiscal 
i nu condi ioneaz existen a ei de inten ia dobânditorului în momentul 

achizi ion rii bunului corporal sau necorporal sau de calitatea de comerciant 
(în sensul legii comerciale). 

În cazul de fa , este suficient c la un moment dat, reclamantul, 
realizând poten ialul urbanistic al terenurilor pe care le de inea în proprietate 
împreun cu so ia (poten ial rezultat din includerea lor de c tre autorit ile 
publice locale în intravilanul extins al localit ii S c laz), a hot rât punerea 
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lor în exploatare prin efectuarea de lucr ri cadastrale finalizate prin parcelarea 
terenurilor, astfel încât s devin construibile.

 
Caracterul de teren construibil al parcelor la momentul vânz ri rezult 

f r putin de t gad din c r ile funciare depuse la dosarul cauzei în care 
apare men inea arabil intravilan extins". Terenurile intravilane sunt prin 
natura lor construibile, aceasta fiind i esen a distinc iei intravilan 

 

extravilan ; situa iile de excep ie (care pot rezulta din regulamentul de 
urbanism al zonei sau din alte dispozi ii legale exprese) trebuie dovedite de 
cel care le afirm .

 

Astfel, potrivit art. 191 alin. 1 din Legea 18/1991, Amplasarea noilor 
construc ii de orice fel se face în intravilanul localit ilor", iar potrivit 
Anexei 2 din Legea nr. 350/2001 prin teritoriu intravilan se în elege 

totalitatea suprafe elor construite i amenajate ale localit ilor ce compun 
unitatea administrativ-teritorial de baz , delimitate prin planul urbanistic 
general aprobat i în cadrul c rora se poate autoriza execu ia de construc ii 
i amenaj ri (...)".

 

În sfâr it, potrivit art. 141 alin. 2 lit. f pct. 1 Cod fiscal, terenul 
construibil reprezint orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se 
pot executa construc ii, conform legisla iei în vigoare".

 

De asemenea, dincolo de considerentele de drept, din dimensiunea 
parcelelor (aprox. 500 - 900 m.p.) i din pre ul acestora rezult c reclamantul 
tia în fapt c vinde parcele de teren construibil (e de notorietate c atât 

dimensiunea, cât i pre ul sunt specifice terenurilor construibile din vecin tatea 
Timi oarei). 

Efectuarea acestor lucr ri urmat de vânzarea parcelelor precum i 
vânzarea unui imobil intravilan construibil (construc ia de pe teren având 
valoare mic raportat la valoarea imobilului i fiind destinat demol rii) sau 
schimbul de imobile (schimbul se asimileaz unei livr ri de bunuri cu plat , 
cf. art. 130 Cod fiscal, potrivit c rora în cazul unei opera iuni care implic o 
livrare de bunuri i/sau o prestare de servicii în schimbul unei livr ri de 
bunuri i/sau prest ri de servicii, fiecare persoan impozabil se consider c 
a efectuat o livrare de bunuri i/sau o prestare de servicii cu plat ") 
reprezint activitate economic " în sensul art. 127 alin. 2 Cod fiscal. 

Caracterul de continuitate al veniturilor ob inute din exploatarea 
imobilelor rezult din num rul semnificativ al imobilelor vândute (4 în 2006, 
28 în 2007, 10 în 2008 i câte unul în 2010 i 2011, dintre acestea 32 fiind 
taxabile, dup cum s-a ar tat).

 

Se înl tur a adar primele 2 ap r ri.

 

Se va înl tura i cea de-a treia ap rare (omisiunea în tiin rii 
reclamantului de c tre autorit i cu privire la obliga ia colect rii de TVA) 
deoarece, dincolo de orice considerente legate de rolul activ al autorit ilor 
fiscale, desf urarea unei activit i economice de asemenea amploare înl tur 
de plano necunoa terea legii. 
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În ce prive te dreptul de deducere (ap rarea 4), este necontestat c dac 

reclamantul s-ar fi înregistrat în scop de TVA ar fi avut acest drept pentru 
toate opera iunile (achizi iile) destinate opera iunii taxabile, în spe , vânz rii,

 
a a cum prev d expres dispozi iile art. 145 Cod fiscal. Spre ex., ar fi avut drept 
de deducere pentru cheltuielile legate de PUZ, unificare, dezmembrare, etc. 
Singurul motiv pentru care acest drept nu poate fi exercitat este omisiunea 
înregistr rii în scop de TVA. 

Prevederile art. 141 alin. 2 lit. f sunt incidente în cauz , a a cum 
întemeiat sus ine reclamantul, i ele într-adev r prev d scutirea de tax pentru 

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" dar, în 

acela i timp, arat c 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. 

A adar, cum pentru TVA aferent cheltuielilor legate de transformarea 
terenului din extravilan în intravilan reclamantul ar fi avut drept de 
deducere, scutirea de tax nu se aplic .

 

În ce prive te durata inspec iei fiscale, Curtea constat c potrivit R.I.F. 
aceasta a început la data de 08.02.2010 i s-a desf urat cu intermiten e pân 
la data de 28.09.2011, fiind suspendat în perioada 30.09.2010 - 19.09.2011. 
Suspendarea a fost determinat de nevoia de clarificare a modalit ii de 
stabilire a bazei impozabile a taxei în cazul persoanelor care nu s-au înregistrat 
în scopuri de TVA (clarific rile au fost aduse prin Decizia nr. 2/12.04.2011 
emis de Comisia fiscal central ).

 

Potrivit art. 104 alin. 1 Cod procedur fiscal , Durata efectu rii 
inspec iei fiscale este stabilit de organele de inspec ie fiscal sau, dup 
caz, de compartimentele de specialitate ale autorit ilor administra iei 
publice locale, în func ie de obiectivele inspec iei, i nu poate fi mai mare de 
3 luni  iar potrivit alin. 4, Conduc torul inspec iei fiscale competent poate 
decide suspendarea unei inspec ii fiscale ori de câte ori sunt motive justificate 
pentru aceasta." 

Termenul de 3 luni a fost dep it, chiar i dac se ine cont de perioada 
suspend rii.

 

Totu i, apreciind c termenul nu este procedural ci are natur 
administrativ , v zând i c legea nu prevede sanc iunea dep irii lui, Curtea 
înl tur ap rarea reclamantului referitoare la dec derea autorit ii din dreptul 
de a emite acte de impunere ca urmare a inspec iei fiscale ( i la nulitatea 
actelor emise peste termen). Instan a recunoa te dreptul contribuabilului la 
desp gubiri în situa ia în care termenul inspec iei fiscale a fost dep it iar 
aceast împrejurare a produs prejudicii dar constat c , în spe , reclamantul 
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nu a formulat o astfel de cerere i nici nu a invocat vreun prejudiciu rezultat din 
dep irea termenului. 

De asemenea, înl tur ca lipsit de obiect ap rarea întemeiat pe 
dispozi iile art. 127 al. 8 Cod fiscal ( i de Normele metodologice de aplicare 
a acestuia) referitoare la grupul fiscal deoarece este necontestat c familia nu 
reprezint grup fiscal".

 

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

 

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

 

Neîndeplinirea acestei obliga ii

 

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

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

 

În schimb Curtea este de acord cu reclamantul în ce prive te modalitatea 
nelegal de stabilire a bazei de calcul a TVA urmat de autoritatea fiscal .

 

Astfel, din contractele depuse la dosar nu rezult nicio men iune cu 
privire la TVA iar pârâtul a calculat taxa prin aplicarea cotei de 19 % i, 
ulterior datei de 01.07.2010, 24 % asupra pre ului înscris în contracte (ca i 
cum pre ul nu include TVA; cf. Anexa 12 la R.I.F., fila 174 dos.). 

Aceast modalitate de calcul contravine îns dispozi iilor 
Directivei 2006/112/CE a Consiliului, a a cum este interpretat de Curtea 
de Justi ie a Uniunii Europene (legisla ie inciden în cauz deoarece 
vânz rile relevante pentru TVA ce trebuia colectat sunt ulterioare datei de 
01.01.2007 când România a aderat la Uniunea European ; or, prin Legea nr. 
157/2005 România a ratificat tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria i 
a României la Uniunea European iar efectele acestei ratific ri sunt 
reglementate de art. 148 alin. 2 din Constitu ia României conform c rora, ca 
urmare a ader rii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, 
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precum i celelalte reglement ri comunitare cu caracter obligatoriu, au 
prioritate fa de dispozi iile contrare din legile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de aderare iar potrivit alin. 4, Parlamentul, Pre edintele 
României, Guvernul i autoritatea judec toreasc garanteaz aducerea la 
îndeplinire a obliga iilor rezultate din actul ader rii i din prevederile 
alineatului 2). 

Potrivit Hot rârii C.J.U.E. din 07.11.2013 în cauzele conexate C-
249/12 i C-250/12 (Tulic i Plavo in), Directiva 2006/112/CE a 
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea ad ugat , în special art. 73 i art. 78 din aceasta, trebuie 
interpretat în sensul c , atunci când pre ul

 

unui bun a fost stabilit de p r i 
f r nicio men iune cu privire la taxa pe valoarea ad ugat , iar furnizorul 
bunului respectiv este persoana obligat la plata taxei pe valoarea ad ugat 
datorate pentru opera iunea supus taxei, pre ul convenit trebuie considerat, 
în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor 
taxa pe valoarea ad ugat solicitat de administra ia fiscal , ca incluzând 
deja taxa pe valoarea ad ugat ".

 

Instan a constat c toate condi iile pentru a considera c pre ul 
contractului trebuie considerat c include TVA sunt îndeplinite, respectiv:

 

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

 

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

 

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

 

Preten ia petentului

 

în leg tur cu dreptul acestuia la desp gubiri, 
întemeiat în cuprinsul contesta iei formulate pe prezentarea trunchiat a 
constat rilor Cur ii de Apel Timi oara vizând acest aspect, nu a putut fi re inut 
în solu ionarea cauzei, în împrejurarea în care  prin Sentin a civil nr. ... 
pronun at de Curtea de Apel Timi oara în dosar nr. ... , Curtea de Apel 
Timi oara a statuat urm toarele:

 

Totu i, apreciind c termenul nu este procedural ci are natur 
administrativ , v zând i c legea nu prevede sanc iunea dep irii lui, Curtea 
înl tur ap rarea reclamantului referitoare la dec derea autorit ii din dreptul 
de a emite acte de impunere ca urmare a inspec iei fiscale ( i la nulitatea 
actelor emise peste termen). Instan a recunoa te dreptul contribuabilului la 
desp gubiri în situa ia în care termenul inspec iei fiscale a fost dep it iar 
aceast împrejurare a produs prejudicii dar constat c , în spe , reclamantul 
nu a formulat o astfel de cerere i nici nu a invocat vreun prejudiciu rezultat din 
dep irea termenului.
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Din cuprinsul contesta iei formulate rezult c preten ia petentului la 

desp gubiri vizeaz starea de fapt consemnat în decizia ini ial , anulat de 
instan , instan ele de control judiciar analizând în considerentele expuse, 
posibilitatea pe care petentul nu a exercitat-o i nici nu a demonstrat-o în fa a 
acestora referitor la prejudiciile rezultate din dep irea termenului, neexercitarea 
de c tre petent a c ii de atac împotriva Sentin ei civile nr. ... pronun at de 
Curtea de Apel Timi oara confirmând faptul c acesta subscrie constat rilor 
Cur ii de Apel Timi oara c reclamantul nu a formulat o astfel de cerere i nici 
nu a invocat vreun prejudiciu rezultat din dep irea termenului , organele 
administrativ jurisdic ionale neavând posibilitatea legal de a modifica solu ia 
instan elor de control judiciar.  

   

Referitor la pct. III din contesta ia formulat , respectiv solicitarea 
petentului ca în situa ia în care obliga ia fiscal stabilit în sarcina sa va fi 
definitiv , ANAF sau organele abilitate s dispun modificarea tuturor 

Contractelor de vânzare 

 

cump rare încheiate notarial, i s fie înscris în ele 
TVA-ul , precum i recalcularea impozitului datorat pentru transferul 
propriet ilor imobiliare, având în vedere noua baz de impozitare , se re in 
urm toarele:

  

Petentul nu invoc nicio dispozi ie legal care s -i confere dreptul de a-i 
fi luate în considerare preten iile, în cauz devenind incident principiul 
general de drept ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.   

Înveder m

 

c organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de 
Administrare Fiscal este reglementat de H.G. nr. 520/2013, act normativ 
care nu include în atribu iile ANAF obliga ia de a dispune modificarea 
tuturor Contractelor de vânzare 

 

cump rare încheiate notarial, i s fie înscris 
în ele TVA-ul .  

Mai mult, în contractele de vânzare 

 

cump rare încheiate în form 
autentic , autoritatea fiscal nu este parte, iar solu ia definit a instan elor

 

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

Referitor la pct. V din contesta ia formulat , respectiv c mod incorect 
ANAF a emis noua decizie de impunere înainte de a avea în detaliu Decizia 
Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie. , se re in urm toarele:

 

Cu adresa nr. ... Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara a solicitat la data de .07.2015 Serviciului Juridic fotocopia Deciziei 
nr. ... , definitiv , pronun at în cauz de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie în 
dosar nr. ... , în scopul solu ion rii contesta iei formulate, în considerarea 
dispozi iilor art. 213 alin. (1) din Codul de procedur fiscal republicat, 
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termenul de solu ionare al contesta iilor formulate de petent s-a prelungit 
conform art. 70 alin. (2) din Codul de procedur fiscal , republicat. 

 
În condi iile în care pân la data prezentei, Serviciul Juridic nu a 

comunicat r spunsul s u, în considerarea

 
dispozi iilor consacrate de art. 6 

paragraful 1 din Conven ia European pentru ap rarea drepturilor omului i a 
libert ilor fundamentale, ratificat prin Legea nr. 30/1994, în leg tur cu 
solu ionarea cererilor într-un termen rezonabil, Direc ia General

 

Regional a 
Finan elor Publice Timi oara se va pronun a  asupra acestui cap t de cerere, în 
condi iile legii.

 

Analizând sus inerile petentului din contesta ia formulat rezult c 
acestea nu pot fi luate în considerare din urm toarele motive:

  

- împotriva Sentin ei civile nr. ... pronun at de Curtea de Apel Timi oara 
a formulat recurs numai

 

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului 
Timi ;  

-  urmare pronun rii Deciziei civile nr. ... de c tre Înalta Curte de Casa ie 
i Justi ie la data de 19.02.2015, autoritatea fiscal avea obliga ia de a pune în 

executare hot rârea Cur ii de Apel Timi oara conform art. 24 alin. (1) din Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, care prevede:  

ART. 24 
    Obliga ia execut rii

 

    (1) Dac în urma admiterii ac iunii autoritatea public este obligat s 
încheie, s înlocuiasc sau s modifice actul administrativ, s elibereze un alt 
înscris sau s efectueze anumite opera iuni administrative, executarea hot rârii 
definitive se face de bun voie în termenul prev zut în cuprinsul acesteia, iar în 
lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data r mânerii 
definitive a hot rârii. ,  
astfel c alega iile petentului din contesta ia formulat se situeaz în afara 
cadrului legal.    

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 32, art. 85, art. 
86, art. 87, art. 205 din  OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de Procedur 
Fiscal , art. 106 din HG nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
art. 430, art. 433, art. 435, art. 632, art. 634 din Legea nr. 147/2010 privind 
Codul de procedur civil din 1 iulie 2010 republicat, art. 24 alin. (1) din Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modific rile i complet rile 
ulterioare i având în vedere Sentin a civil nr. ... pronun at de Curtea de Apel 
Timi oara în dosar nr. ... , confirmat

 

prin Decizia nr. ... pronun at de Înalta 
Curte de Casa ie i Justi ie, în baza referatului nr. 23769/14.08.2015, se  

D E C I D E   
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- respingerea ca inadmisibil

 
a contesta iei

 
formulat împotriva 

Raportului de inspec ie fiscal nr. ... emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Timi  Serviciul Inspec ie Fiscal Persoane Fizice 1;

 
- admiterea par ial a

 
contesta iei formulat împotriva Deciziei de 

impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i independente în mod 
individual i/sau într-o form de asociere nr. ...  emis de Administra ia 
Jude ean a Finan elor Publice Timi 

 

Serviciul Inspec ie Fiscal Persoane 
Fizice 1, pentru suma de . lei reprezentând major ri de întârziere aferente 
TVA; 

- respingerea ca neîntemeiat a contesta iei

 

formulat împotriva Deciziei 
de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de 
inspec ia fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i independente în 
mod individual i/sau într-o form de asociere nr. ...  emis de Administra ia 
Jude ean a Finan elor Publice Timi 

 

Serviciul Inspec ie Fiscal Persoane 
Fizice 1, pentru suma de . lei reprezentând: 

- . lei 

 

taxa pe valoarea ad ugat ;

 

- . lei 

 

major ri de întârziere aferente TVA;  

 

- . lei  dobânzi de întârziere aferente TVA;   
- . lei 

 

penalit i 15% aferente TVA.  

 

- prezenta decizie se comunic  la:  
X   
AJFP Timi ,  

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

atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.    

DIRECTOR GENERAL, 
Ioan DRAGOMIR    
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