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DECIZIA NR.DGc 133/20.01.2012 
  privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

                          ASOCIA�IA FAMILIAL� (A.F.)  - X 
 înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub 

nr. AIF/……………. 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� – Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, cu adresa nr.AIF 
….2010, înregistrat� la institu�ia noastr� sub nr. ….2010, cu privire la 
contesta�ia formulate de d-na X, asociat� la A.F. - X, cod fiscal....., 
înregistrat� la Registrul Comer�ului Ia�i sub nr. F 22/.....,  cu sediul în 
ora�ul Târgu Frumos, str. …, jud. Ia�i. 

Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei de impunere 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de 
inspec�ia fiscal� la persoane fizice, care realizeaz� venituri impozabile 
din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr. ... din 
20.08.2010, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din 
20.08.2010, de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� – Serviciul Inspec�ie 
Fiscal� Persoane Fizice. 

Suma contestat� este în valoare total� de Y lei �i  reprezint�: 
- Y lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- Y lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe                                                             

                       valoarea ad�ugat�. 
        Contesta�ia este semnat� de c�tre doamna X Ramona, fost� 
asociat� la A.F. X, întrucât aceast� asocia�ie a fost radiat� de la Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Ia�i din data de 
18.05.2010.  
         În raport de data emiterii Deciziei de impunere privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� la 
persoane fizice, care realizeaz� venituri impozabile din activit��i 
economice nedeclarate organelor fiscale nr. ..., respectiv în data de 
20.08.2010, contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 de zile 
prev�zut de art.207 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
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Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, �inând cont de faptul c� aceasta a fost depus� în data de 
10.09.2010 la Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, unde a fost înregistrat� 
sub nr. AIF/17696.  

        Contesta�ia este înso�it� de Referatul nr. … din 27.09.2010 
privind propunerea de solu�ionare a contesta�iei, semnat de conduc�torul 
organului care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� – Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin care propune 
respingerea contesta�iei, ca fiind neîntemeiat� �i  f�r� temei legal. 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite 
dispozi�iile art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) �i art. 209 alin.(1) lit. a) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei 
 

        I. D-na X, prin contesta�ia ini�ial�, înregistrat� sub nr. ….2010, 
motiveaz� c� nu a �tiut c� trebuie s� se înregistreze ca pl�titor de tax� 
pe valoarea ad�ugat�, nu a fost în�tiin�at� nici de persoana care a 
întocmit eviden�a contabil� �i nici de organul fiscal, respectiv de 
Administra�ia Finan�elor Publice Târgu Frumos. 

        Prin complet�rile la contesta�ie f�cute cu adresa nr. ….2010, 
urmerea solicit�rii f�cute de organul  de solu�ionare competent cu adresa 
nr. ….2010, d-na X precizeaz� faptul c� suma contestat� este de Y lei �i 
reprezint� taxa pe valoarea ad�ugat� �i major�rile de întârzire aferente 
stabilite prin Decizia de impunere nr. .../20.08.2010. Totodat�, 
contestatoarea men�ioneaz� c�  A.F. X  a fost radiat� de la Oficiul 
Registrului Comer�ului Ia�i din data de 18.05.2010, ca urmare nu mai 
datoreaz� sumele stabilite ulterior radierii. 

       Referitor la contesta�ie, doamna X precizeaz� faptul c� 
aceasta nu poart� �tampil� întrucât asocia�ia este radiat�, contesta�ia 
fiind formulat� �i semnat� de ea, ca fost� asociat�.     

II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Ia�i - Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� – Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, în 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. .../20.08.2010, Cap.lll -  Constat�ri 
privind taxa pe valoarea ad�ugat�, precum �i în Referatul privind 
îndreptarea erorilor materiale nr. ….10.2010,  au consemnat faptul c� în 
urma verific�rii efectuate asupra cifrei de afaceri, au constatat faptul c� în 
luna august 2008, A.F. X a dep��it plafonul de 35.000 euro, îns� nu a 
solicitat înscrierea ca pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� începând 
cu data de 01.10.2008, conform prevederilor art. 152 alin. (6) �i alin. (7) 
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din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

  Ca urmare, prin Decizia de impunere privind taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane 
fizice, care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. .../20.08.2010, organele de inspec�ie 
fiscal� aplicând prevederile pct. 62 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i 
au stabilit, pentru trim. lV 2008 �i trim. l 2009, o diferen�� de tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de Y, diferen�� ce include �i taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� contravalorii stocului de marf� lips� din gestiune.  

  Totodat�, pentru neplata la termen a diferen�elor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de Y 
lei, în conformitate cu prevederile art. 120 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
  III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i prevederile actelor normative în vigoare se re�in 
urm�toarele: 
                   1.  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de Y 
lei, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este investit� s� se pronun�e dac� 
legal, A.F. X, datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în 
care a dep��it plafonul de scutire de tax� pe valoarea ad�ugat�, nu 
s-a înregistrat ca pl�titoare de tax�, nu a colectat, nu a eviden�iat �i 
nu a virat la bugetul de stat taxa pe valoarea ad�ugat�.  

  În fapt, a�a cum rezult� din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
.../20.08.2010, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� A.F. X a 
dep��it plafonul de scutire de tax� pe valoarea ad�ugat� de 35.000 euro, 
în luna august 2008, f�r� s� solicite înregistrarea ca pl�titoare de tax� pe 
valoarea ad�ugat� în regim normal, în conformitate cu prevederile  art. 
152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

      Pentru nerespectarea acestor prevederi legale �i ca urmare a 
faptului c� contribuabilul verificat nu a eviden�iat �i nu a virat la bugetul 
de stat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� încas�rilor realizate dup� 
data dep��irii plafonului de scutire, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit, prin Decizia de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane fizice, care 
realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice nedeclarate 
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organelor fiscale nr. .../20.08.2010, ca obliga�ie de plat� suma de Y lei, 
reprezentând  taxa pe valoarea ad�ugat�.  
                 D-na X, formuleaz� contesta�ie prin care motiveaz�, pe de o 
parte faptul c� nu a �tiut c� trebuie s� se înregistreze ca pl�titoare de 
TVA, iar pe de alt� parte precizeaz� faptul c� A.F. X a fost radiat� de la 
Oficiul Registrului Comer�ului Ia�i la data de 18.05.2010 �i nu mai 
datoreaz� sume stabilite pentru o perioad�  anterioar� radierii. 

În drept, potrivit prevederilor art.152 alin. (1), alin. (2) �i alin. 
(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, aplicabile în anul 2008: 

„(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 
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). 

 (2) Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru 
aplicarea alin. (1) este constituit� din valoarea total� a livr�rilor de 
bunuri �i a prest�rilor de servicii care ar fi taxabile dac� nu ar fi 
desf��urate de o mic� întreprindere, efectuate de persoana 
impozabil� în cursul unui an calendaristic, incluzând �i opera�iunile 
scutite cu drept de deducere �i pe cele scutite f�r� drept de 
deducere, prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) �i f), dac� 
acestea nu sunt accesorii activit��ii principale, cu excep�ia 
urm�toarelor:  

a) livr�rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel 
cum sunt definite la art. 125 1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana 
impozabil�; 

 b) livr�rile intracomunitare de mijloace de transport noi, 
scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). 

[…] 
(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 
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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.”   

La pct.62 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz� c�: 

 „(1) Persoanele care aplic� regimul special de scutire, 
conform art. 152 din Codul fiscal, au obliga�ia s� tin� eviden�a 
livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii care ar fi taxabile dac� 
nu ar fi realizate de o mic� întreprindere, cu ajutorul jurnalului 
pentru vânz�ri, precum �i eviden�a bunurilor �i serviciilor taxabile 
achizi�ionate, cu ajutorul jurnalului pentru cump�r�ri. 

    (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 perioada 
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; […]” 

           Astfel, potrivit prevederilor legale redate mai sus, persoanele 
impozabile care dep��esc în cursul unui an plafonul de scutire de 35.000 
euro au obliga�ia legal� s� solicite înregistrarea ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� în regim normal în termen de 10 zile de la data 
dep��irii plafonului, data dep��irii fiind considerat� prima zi a lunii 
calendaristice urm�toare celei în care a fost atins sau dep��it plafonul de 
scutire. Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru calculul 
acestui plafon de scutire este constituit� din valoarea total� a bunurilor 
livrate de persoana impozabil� în cursul unui an calendaristic, incluzând 
�i opera�iuni scutite de TVA.   

           Dup� dep��irea plafonului de scutire, persoanele impozabile 
sunt obligate atât la înregistrarea ca pl�titoare de taxa pe valoarea 
ad�ugat�, cât �i la �inerea eviden�ei opera�iunilor impozabile astfel încât 
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s� se poat� determina baza de impozitare �i taxa pe valoarea ad�ugat� 
colectat� pentru serviciile prestate, precum �i cea deductibil� aferent� 
achizi�iilor. 

           Mai mult, în cazul în care nerespectarea prevederilor legale 
este identificat� de organele fiscale competente înainte de înregistrarea 
persoanei impozabile în scopuri de tax� pe valoarea ad�ugat� conform 
art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana 
impozabil� ar fi datorat-o dac� ar fi fost înregistrat� în mod normal în 
scopuri de tax�, pe perioada cuprins� între data de la care persoana 
respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax�  �i data identific�rii 
nerespect�rii prevederilor legale. 

          Se re�ine faptul c�, A.F. X, în calitate de persoan� 
impozabil�, urmarea dep��irii plafonului de scutire de tax� pe valoarea 
ad�ugat� în luna august 2008, când a realizat o cifr� de afaceri de V lei, 
superioar� plafonului de scutire de 35.000 euro, (a c�rui curs de schimb, 
comunicat de Banca Na�ional�  a României la data ader�rii era de 3,3817 
lei/euro) avea obliga�ia s� se înregistreze ca pl�titoare de tax� pe 
valoarea ad�ugat� începând cu data de 01.10.2008, s� colecteze �i s� 
achite taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� veniturilor realizate. 

           Deoarece nu a solicitat organelor teritoriale competente 
înregistrarea ca pl�titoare de taxa pe valoarea ad�ugat�, nu a eviden�iat  
�i nu a virat la bugetul de stat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
presta�iilor efectuate, se re�ine c�, legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit în sarcina contestatoarei obliga�ia de plat� reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de Y lei, urmând a se respinge contesta�ia, 
ca neîntemeiat�, pentru acest cap�t de cerere.   

       În solu�ionarea favorabil� a contesta�iei nu poate fi re�inut� 
motiva�ia petentei precum c�: „nu am �tiut c� trebuie s� m� înregistrez ca 
pl�titor TVA” întrucât potrivit principiului de drept, necunoa�terea legii nu 
te exonereaz� de r�spundere.  

     Cu privire la motiva�ia petentei potrivit c�reia: A.F. X a fost 
radiat� de la Registrul Comer�ului Ia�i din data de 18.05.2010 �i nu mai 
datorez sume stabilite ulterior radierii”, se re�ine c� potrivit prevederilor 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

   “ART. 90 
    Stabilirea obliga�iilor fiscale sub rezerva verific�rii ulterioare 
    (1) Cuantumul obliga�iilor fiscale se stabile�te sub rezerva 

verific�rii ulterioare. 
    (2) Decizia de impunere sub rezerva verific�rii ulterioare poate 

fi desfiin�at� sau modificat�, din ini�iativa organului fiscal sau la solicitarea 
contribuabilului, pe baza constat�rilor organului fiscal competent. 
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     ART. 91 
    Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg� 

termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale 
    (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se 

prescrie în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune 
altfel. 

    (2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) 
începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a 
n�scut crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel. 

                  ART. 98 
    Perioada supus� inspec�iei fiscale 

                  (1) Inspec�ia fiscal� se efectueaz� în cadrul termenului de 
prescrip�ie a dreptului de a stabili obliga�ii fiscale.”  
                   În conformitate cu dispozi�iile legale men�ionate, acestea 
constituie temeiul legal în vederea efectu�rii inspec�iei fiscale ulterioare la 
un agent economic, indeferent de forma juridic� de organizare, în spe�a 
prezentat� fiind vorba de obliga�iile datorate de contribuabilul A.F. X, 
pentru perioada în care a desf��urat activit��i economice, astfel c�, pân� 
la împlinirea termenului de prescrip�ie, organul fiscal are dreptul la 
verificarea �i stabilirea obliga�iilor fiscale aferente, datorate de A.F. X, 
indiferent dac� a fost radiat� sau nu. 
                    În sus�inerea celor de mai sus vine �i faptul c�, urmare a 
solicit�rii organului de solu�ionare competent, f�cut� cu adresa nr. …din 
data de 28.12.2011, Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor, 
prin adresa nr. …10.01.2012, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. …/10.01.2012, precizeaz� c� 
în opinia Direc�iei Generale Juridice din cadrul A.N.A.F., exprimat� într-o 
spe�� similar�, pân� la împlinirea termenului de prescrip�ie, organul fiscal 
are dreptul la verificarea �i stabilirea obliga�iilor fiscale aferente datorate, 
indiferent dac� societatea a fost radiat� sau nu, fiind anexat� �i adresa 
Direc�iiei Generale Juridice nr. …/12.11.2010, aflat� în copie la dosarul 
cauzei, potrivit c�reia, pân� la împlinirea termenului de prescrip�ie, 
organul fiscal are dreptul la verificarea �i stabilirea obliga�iilor fiscale 
aferente datorate de P.F.A, indiferent dac� a fost radiat� sau nu, conform 
prevederilor art. 90 �i 91 din Codul de procedur� fiscal�. 

     2. Referitor la major�rile de întârziere în sum� de Y lei 
aferente diferen�ei de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de Y lei, se 
re�ine faptul c� stabilirea de major�ri de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul �i, potrivit prevederilor art.120 alin. (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  
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   „Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 

   Având în vedere faptul c� s-a respins contesta�ia pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de S lei, r�mânând ca obliga�ie de 
plat� în sarcina contestatoarei debitul respectiv, potrivit principiului de 
drept ”accesoriul urmeaz� principalul”, urmeaz� a se respinge 
contesta�ia �i pentru major�rile de întârziere în sum� de S lei aferente 
debitului în sum� de S lei. 

            Pentru considerentele învederate �i în temeiul art. 210 �i 
art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul 
executiv al Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i,  

 
 
                             DECIDE: 
 
 
                  Art. 1 Respingerea contesta�iei formulate de ASOCIA�IA 
FAMILIAL� - X, ca neîntemeiat�, pentru suma total� de Y lei, 
reprezentând: 
        - Y lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 

        - Y lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe                               
                             valoarea ad�ugat�. 

                Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei �i Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, spre a fi dus� la 
îndeplinire. 
  În conformitate cu prevederile art.210 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a 
solu�ion�rii contesta�iei este definitiv� în sistemul cailor administrative de 
atac. 
          Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
ac�iune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, 
la Tribunalul Ia�i. 
 
 


