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    DECIZIE NR.  3335/….2018 

privind soluŃionarea contestaŃiei formulate de dl. ...,  
înregistrata la DGRFP ... sub nr. TMR DGR .../....2017 

   
 
                    
     Serviciul soluŃionare contestaŃii 1 din cadrul DGRFP ... a fost sesizat de AJFP ... 
– Serviciul InspecŃie Persoane Fizice 1, prin adresa înregistrata  la DGRFP ... – 
Serviciul soluŃionare contestaŃii 1 sub nr. TMR DGR .../...2017, cu privire la contestaŃia 
formulata de dl. ..., CNP ..., cu domiciliul fiscal in mun. ..., str. ….nr. .., jud. ..., si 
domiciliul procesual ales  la Cabinet de Avocat …, loc. …, str. … nr. …8, jud. ... . 
 
 ContestaŃia a fost depusa la AJFP ... in data de 25.08.2017 sub numărul                     
TMG REG 38708 si a fost înregistrata la DGRFP ... sub numărul TMR DGR .../....2017. 
 
 ContestaŃia este semnata de d-na avocat …., pentru care s-a depus 
împuternicirea avocaŃiala în original. 
 
 AcŃiunea in procedura prealabila a fost formulata împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in 
cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele fizice nr. .../....2017. 

 
Prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor 

bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele fizice nr. 
.../....2017 s-a stabilit TVA in suma de ... lei. 

 
Fata de data comunicării Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale principale 

aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la 
persoanele fizice nr. .../....2017, respectiv 31.07.2017 (sub semnătura privata), acŃiunea 
in procedura prealabila a fost formulata in termenul prevăzut de art. 270 alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările 
ulterioare, fiind depusa in data de 25.08.2017. 

Constatând ca in speŃa sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 268, art. 269, 
270 alin. (1)  si art. 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificările si completările ulterioare, Serviciul SoluŃionare ContestaŃii 1 din cadrul 
DirecŃiei Generale Regionale a Finantelor Publice ... este legal investit sa se pronunŃe 
asupra contestaŃiei formulate de dl. ....                 

 

MINISTERUL FINANMINISTERUL FINANMINISTERUL FINANMINISTERUL FINANŢŢŢŢELOR PUBLICEELOR PUBLICEELOR PUBLICEELOR PUBLICE 

AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de  
Administrare FiscalăAdministrare FiscalăAdministrare FiscalăAdministrare Fiscală 
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FinanŃelor Publice Timişoara 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii  1 

 
Str.Gheorghe Lazăr nr.9B, 
874081, Timişoara 
Tel :  +0256 243947 
Fax : +0256 243948 
e-mail : RelatiiR.Publice.TM@anaf.ro. 
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 I. Dl. ...  a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile 
fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor 
fiscale la persoanele fizice nr. .../....2017, emisa de câtre AdministraŃia JudeŃeana a Finantelor 
Public ... - …, prin care solicita anularea deciziei contestate, cu consecinŃa emiterii unui 
nou act administrativ fiscal prin care sa se stabilească obligaŃiile fiscale: 
• cu omiterea primelor doua tranzacŃii efectuate, ca urmare a aplicării 
prevederilor art. 153 alin. 1 lit. b) din Codul fiscal in vigoare la data de 
30.10.2012; 
• cu aplicarea cotei reduse de TV A de 5% pentru toate tranzacŃiile încheiate; 
• cu recalcularea impozitului pe venit aferent tranzacŃiilor imobiliare, in cota de 
3%, prin raportare la preŃul fora TVA al tranzacŃiilor si compensarea diferenŃei 
de impozit cu TVA datorata de petent. 
        In fapt, prin decizia contestata, organul fiscal a stabilit in sarcina  sa o obligaŃie 
fiscala in cuantum de ... lei, reprezentând TVA aferenta tranzacŃiilor imobiliare efectuate 
de câtre petent in perioada august 2012 - aprilie 2013. 
          In susŃinerea deciziei de impunere, organul fiscal a întocmit Raportul de inspecŃie 
fiscala nr. .../....2017, in cuprinsul căruia stabileşte calitatea petentului de persoana 
impozabila in scopuri de TVA, raportat la faptul ca petentul, împreuna cu persoana 
fizica ..., a realizat operaŃiuni economice de exploatare a bunurilor corporale 
deŃinute in coproprietate indiviza, ce se circumscriu sferei de aplicare a TVA. 
       In acest sens, organul fiscal retine ca petentul a dobândit calitatea de persoana 
impozabila de la data obŃinerii primei autorizaŃii de construire, data retinuta de organul 
fiscal ca fiind ....2008, cu toate ca prima autorizaŃie de construire a fost obŃinuta de petent 
la data de ....11.2011. 
         Referitor la acest aspect, e de menŃionat caracterul lapidar de întocmire a 
raportului de inspecŃie fiscala, cu menŃionarea unei date incorecte ca moment ce 
marchează înregistrarea petentului ca persoana plătitoare de TVA, probabil preluata din 
alt raport de inspecŃie fiscala, in contextul in care petentul a obŃinut prima autorizaŃie de 
construire la data de ....11.2011, fapt reŃinut si de organul fiscal in cuprinsul raportului. 
      Referitor la aceasta apreciere a organului fiscal, se impun a fi făcute mai multe 
precizări. 
         Astfel, in primul rând, perioada realizării inspecŃiei fiscale a fost, după cum reiese 
si din raportul de inspecŃie fiscala, ....2017 - ....2017. In acest context, potrivit prevederilor 
art. 98 alin. 1 din Codul de procedura fiscala in vigoare in luna noiembrie 2011, luna 
obŃinerii primei autorizaŃii de construire, in lumina cărora inspecŃia fiscala se efectuează in 
cadrul termenului de prescripŃie a dreptului de a stabili obligaŃii fiscale, perioada ce putea 
fi verificata de câtre organul fiscal era 2012 – 2017. 
         Anul 2011 excede perioadei de prescripŃie de 5 ani, aplicabila in domeniul fiscal. De 
altfel, prevederea potrivit căreia inspecŃia fiscala trebuie efectuata in cadrul termenului 
de prescripŃie a fost preluata si de noua reglementare a Codului de procedura fiscala, 
in art. 117 alin. 1. 
         In acest context, apreciază ca organul fiscal nu poate stabili obligaŃii in perioada 
anterioara celor 5 ani, care marchează intervalul termenului de prescripŃie. Prin 
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urmare, stabilirea calităŃii petentului de persoana indiviza, ce se circumscriu sferei 
de aplicare a TVA. 

In acest sens, organul fiscal retine ca petentul a dobândit calitatea de persoana 
impozabila de la data obŃinerii primei autorizaŃii de construire, data retinuta de organul 
fiscal ca fiind ....2008, cu toate ca prima autorizaŃie de construire a fost obŃinuta de petent 
la data de ....11.2011. 

Referitor la acest aspect, e de menŃionat caracterul lapidar de întocmire a 
raportului de inspecŃie fiscala, cu menŃionarea unei date incorecte ca moment ce 
marchează înregistrarea petentului ca persoana plătitoare de TVA, probabil preluata din 
alt raport de inspecŃie fiscala, in contextul in care petentul a obŃinut prima autorizaŃie de 
construire la data de ....11.2011, fapt reŃinut si de organul fiscal in cuprinsul raportului. 

Referitor la aceasta apreciere a organului fiscal, se impun a fi făcute mai multe 
precizări. 

Astfel, in primul rând, perioada realizării inspecŃiei fiscale a fost, după cum 
reiese si din raportul de inspecŃie fiscala, ....2017 - ....2017. In acest context, potrivit 
prevederilor art. 98 alin. 1 din Codul de procedura fiscala in vigoare in luna noiembrie 
2011, luna obŃinerii primei autorizaŃii de construire, in lumina cărora inspecŃia fiscala se 
efectuează in cadrul termenului de prescripŃie a dreptului de a stabili obligaŃii fiscale, 
perioada ce putea fi verificata de câtre organul fiscal era 2012 - 2017. 

Anul 2011 excede perioadei de prescripŃie de 5 ani, aplicabila in domeniul fiscal. 
De altfel, prevederea potrivit căreia inspecŃia fiscala trebuie efectuata in cadrul 
termenului de prescripŃie a fost preluata si de noua reglementare a Codului de 
procedura fiscala, in art. 117 alin. 1. 

In acest context, apreciază ca organul fiscal nu poate stabili obligaŃii in perioada 
anterioara celor 5 ani, care marchează intervalul termenului de prescripŃie. Prin 
urmare, stabilirea calităŃii petentului de persoana impozabila nu putea fi 
efectuata in mod legal decât începând cu anul 2012, nicidecum in anul 2008 sau 
2011, cum in mod confuz face menŃiune organul fiscal in cuprinsul raportului de 
inspecŃie fiscala. 

In al doilea rând, stabilirea calităŃii petentului de persoana impozabila de la 
data obŃinerii autorizaŃiei de construire din ....11.2011 este profund nelegala, fiind in 
totala disonanta cu prevederile art. 152 si 153 din Codul fiscal. 

Aşadar, potrivit prevederilor art. 152 din Codul fiscal in vigoare in anul 2012, 
,,persoana impozabila stabilita in România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cârei cifra de 
afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al cărui 
echivalent in lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca NaŃionala a României la 
data aderării si se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de 
taxa, denumita in continuare regim special de scutire, pentru operaŃiunile prevăzute la art. 
126 alin. (1), cu excepŃia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform 
art. ...3 alin. (2) lit. b)". Potrivit alin. 2 al aceluiaşi text legal, „cifra de afaceri care serveşte 
drept referinŃa pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa, in 
situaŃia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate in 
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scopuri de TVA a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii efectuate de persoana 
impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile daca nu 
ar fi desfăşurate de o mica întreprindere (...)". 

In lumina prevederilor mai sus citate, orice persoana care declara o cifra de 
afaceri inferioara plafonului de scutire, poate beneficia de acest plafon pana la momentul 
atingerii sau depăşirii acestuia, cu excepŃia prevăzuta de lege, care nu ii este aplicabila. 
Având in vedere faptul ca petentul nu a declarat o cifra de afaceri anuala care sa 
depaseasca plafonul de scutire, organul fiscal nu poate sa îl excludă de la aplicarea 
plafonului instituit de lege. SusŃinerea organului fiscal in sensul ca mansardarea 
primelor 4 apartamente depaseste plafonul de scutire este aberanta si contrara 
prevederilor legale mai sus amintite, raportat la faptul ca legea nu da relevanta, sub 
aspectul cifrei de afaceri, valorii imobilelor deŃinute in proprietate sau amenajate, ci 
valorii livrărilor de bunuri, deci a tranzacŃiilor efectuate in mod concret in cursul unui 
an calendaristic. 

Legiuitorul a permis persoanelor impozabile sa efectueze o estimare a cifrei de 
afaceri, estimare care poate sa se situeze si sub pragul plafonului indicat de norma 
legala, fara niciun fel de consecinŃa negativa in situaŃia unei estimări inexacte. 
Potrivit legii, daca estimarea este efectuata sub plafonul indicat de lege, înregistrarea in 
scopuri de TVA se va realiza la depăşirea acestui plafon, pana atunci persoana 
impozabila fiind libera sa beneficieze de plafonul de scutire. Nu exista nici alta norma 
care sa impună persoanei impozabile sa renunŃe la plafonul de scutire. 

In contextul legislativ al momentului realizării primelor tranzacŃii, ca in 
prezent, plafonul TVA se raportează la livrările de bunuri efectiv realizate in 
decursul unui an calendaristic, nu la estimările efectuate din oficiu de câtre 
organul fiscal. 

Ca urmare, organul fiscal trebuia sa dispună înregistrarea petentului ca persoana 
plătitoare de TVA doar după depăşirea plafonului impus de lege, in concordanta cu 
prevederile art. 152 alin. 6 din Codul fiscal. 

Având in vedere ca prima tranzacŃie realizata de petent s-a situat 
sub plafonul de 220.000 lei prevăzut de lege, depăşirea plafonului s-a realizat 
doar la data încheierii celei de-a doua tranzacŃii, respectiv, 10.09.2012. Prin 
urmare, înregistrarea in scopuri de TVA trebuia solicitata pana cel târziu la data 
de 10.10.2012, conform prevederilor art. 152 alin. 6 din Codul fiscal. Aceasta este data de 
la care organul fiscal trebuia sa dispună înregistrarea petentului ca plătitor de TVA din 
oficiu. 

Astfel, prevederile art. 152 alin. 6 teza a Il-a din Codul fiscal statuează in felul 
următor: ,,persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a cârei cifra de afaceri, 
prevăzuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) 
trebuie sa solicite înregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la 
data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se considera a fi prima 
zi a lunii calendaristice următoare celei in care plafonul a fost atins ori depăşi t. Regimul 
special de scutire se aplica pana la data înregistrării in scopuri de TVA, conform art. 
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153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita înregistrarea cu întârziere, 
organele fiscale competente au dreptul sa stabilească de obligaŃii privind taxa de plata si 
accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie înregistrata in scopuri de taxa conform 
art. 153." 

Prin urmare, pana la data la care legea permite înregistrarea in scopuri de TVA, 
respectiv, intervalul de 10 zile ce curge din prima zi a lunii calendaristice următoare celei 
in care s-a depăşit plafonul, se aplica regimul special de scutire. Abia după 
înregistrarea in scopuri de TVA sau, in cazul de fata, după înregistrarea din oficiu de 
la data la care ar fi trebuit solicitata înregistrarea, operaŃiunile desfăşurate de câtre 
persoana impozabila intra in sfera de aplicabilitate a TVA. 

In concret, prima tranzacŃie aflându-se sub plafonul instituit de lege, acest plafon a 
fost depăşit o data cu realizarea celei de-a doua tranzacŃii, moment de la care petentul 
trebuia sa solicite înregistrarea in scopuri de TVA. Astfel, atât prima tranzacŃie, cat si cea 
de-a doua, se afla sub regimul special de scutire prevăzut de art. 152 Codul fiscal, 
astfel ca ele nu trebuiau luate in calcul la stabilirea obligaŃiilor fiscale reprezentând TVA, 
datorate de petent. 

In ceea ce priveşte cel de-al doilea petit, arata faptul ca organul de inspecŃie 
fiscala a aplicat in mod eronat cota standard de 24% pentru Contractul de 
vânzare-cumpărare nr. .../....08.2012, Contractul de vânzare-cumpărare nr. 
.../11.04.2013 si Contractul de vânzare-cumpărare nr. .../....2013. 

Astfel, toate cele 5 tranzacŃii încheiate de petent si analizate de organul de 
control au avut ca obiect locuinŃe la mansarda cu o suprafaŃa utila medie de 50 
mp, iar comparatorii le-au achiziŃionat cu programul Prima Casa. 

De altfel, organul fiscal a Ńinut cont de acest aspect in ceea ce priveşte 
Contractul de vânzare-cumpărare nr. .../10.09.2012 si Contractul de vânzare-
cumpărare nr. .../30.10.2012, aplicând tranzacŃiilor consfinŃite de aceste 
contracte cota redusa de TVA de 5%. In ceea ce priveşte celelalte tranzacŃii, 
organul fiscal a reŃinut ca nu a fost in măsura sa prezinte declaraŃii ale 
comparatorilor din care sa rezulte ca îndeplineau condiŃiile de aplicare a cotei 
reduse si, ca urmare, a aplicat cota standard de 24%. 

Învederează organului de soluŃionare a contestaŃiei faptul ca perioada in 
care s-a desfăşurat inspecŃia fiscala a fost scurta si nu si-a permis sa botina toate 
declaraŃiile comparatorilor in timp util, aspect pe care l-a sesizat si 
inspectorilor fiscali si l-a menŃionat si in punctul de vedere ataşat dosarului de 
inspecŃie fiscala. De altfel, organul fiscal l-a plasat intr-o postura neplăcuta, 
solicitându-i declaraŃii din partea tuturor comparatorilor după 4 sau 5 ani de la 
încheierea tranzacŃiilor, in contextul in care din cuprinsul contractelor de vânzare-
cumpărare reiese in mod clar ca imobilele au fost achiziŃionate prin programul 
Prima Casa, fapt care denota ca persoanele in cauza nu au mai deŃinut in 
proprietate un alt imobil, astfel ca e evident ca nu ar fi avut nici cum sa beneficieze 
anterior de cota redusa de 5%. 
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Intre timp, petentul a reuşit sa mai botina doua declaraŃii date in fata 
notarului public de câtre comparatorii ... (actuala ...), respectiv, ... si ..., pe care le 
ataseaza contestaŃiei, iar pe cea de-a treia nu a fost in măsura sa o obtina nici 
pana in prezent. 

Cu toate acestea, apreciază ca, atâta timp cat o condiŃie esenŃiala a 
programului Prima Casa este aceea de a nu deŃine si a nu fi deŃinut o locuinŃa in 
proprietate, aplicarea cotei reduse de 5% se va face implicit, declaraŃiile 
comparatorilor fiind superflue intr-o atare situaŃie. 

Astfel, potrivit prevederilor art. ...0 alin. 21 Cod fiscal, ,,cota redusa de 5% se 
aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinŃelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a 
terenului pe care sunt construite". Din interpretarea acestui text legal rezulta ca 
aceasta cota redusa se aplica implicit pentru livrarea locuinŃelor ca parte a 
politicii sociale, legea nelăsând la latitudinea parŃilor aplicarea acestei cote, care 
este stabilita, de altfel, in favoarea comparatorilor. Având in vedere ca 
programul Prima Casa este un program de politica sociala, imobilele 
încadrându-se in prevederile legale ale art. ...0 alin 21 lit. c) Cod fiscal, tranzacŃiile 
realizate in cadrul acestui program intra in sfera de cuprindere a cotei reduse de 
5%, care trebuia aplicata tuturor tranzacŃiilor supuse controlului fiscal. 

In ceea ce priveşte cea de-a treia solicitare, este de observat faptul ca, potrivit 
reglementarilor in vigoare la data efectuării tranzacŃiilor supuse analizei, petentul 
a fost obligat la momentul încheierii fiecărei tranzacŃii la plata unui impozit pe 
venitul aferent tranzacŃiilor cu imobile din patrimoniul personal, in cota de 3%, care 
s-a raportat la preŃul întreg al tranzacŃiei, fora a se scădea TVA din acesta. 

In contextul in care organul fiscal a emis decizia de impunere contestata 
pe calea prezentei, petentul se afla in situaŃia de a fi achitat un impozit calculat 
inclusiv asupra taxei pe valoarea adăugata pe care organul fiscal a stabilit-o cu 
ocazia întocmirii deciziei de impunere. 

Având in vedere ca impozitul se imputa asupra venitului obŃinut si nu 
asupra taxelor si altor impozite datorate bugetului, se impune recalcularea 
impozitului de 3% prin raportare la preŃul fara TVA si compensarea acestui 
impozit cu obligaŃiile stabilite de organul fiscal in sarcina petentului. 

Pe aceasta cale, înŃelege sa formuleze explicit cererea de restituire a 
diferenŃei de impozit si compensarea acestei diferenŃe cu obligaŃiile reprezentând 
TVA, stabilite prin decizia de impunere. 

 
 II. Prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente 
diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele 
fizice nr. .../....2017, emisa de AJFP ... – InspecŃie Fiscala, s-a stabilit TVA in sumă de ... 
lei. 
         
 Cu privire la aspectele contestate, prin Raportul de inspecŃie fiscala încheiat la 
data de ....2017 si înregistrat sub nr. TMG AIF .../....2017, care a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de 
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impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele fizice nr. .../....2017,  s-au 
stabilit următoarele: 
 

 Stabilirea calităŃii de persoana impozabila înregistrata in scopuri de TVA: 
 Stabilirea bazei de impozitare privind TVA, a TVA deductibila, TVA colectata, a TVA 
datorata, rezultata din activitatea de cumpărare si vânzare de bunuri imobiliare proprii, 
stabilita conform Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal. 
 In perioada 01.10.2011-31.03.2017, persoana fizica ... a realizat operaŃiuni 
economice de exploatare a bunurilor corporale deŃinute in coproprietate indiviza cu 
persoana fizica ..., astfel: 
- In baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....11.2011 (anexa nr.1), ... si ... au realizat 
împreuna lucrări de tip a) construcŃii pentru locuinŃe mansardare bloc de locuinŃe in 
regim de inaltime P+4E, rezultând bloc de locuinŃe in regim de inaltime S+P+4E+M cu 4 
apartamente la mansarda situate in ... strada ... nr. … bl. ..., destinate vânzării. 
- In baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....2012, ... si ... au realizat împreuna 
lucrări de tip a) construcŃii pentru locuinŃe mansardare bloc de locuinŃe in regim de 
inaltime P+4E, rezultând bloc de locuinŃe in regim de inaltime S+P+4E+M cu 4 
apartamente la  mansarda situate in ..., strada ... nr. …, destinate vânzării. 
- In baza Procesului verbal de recepŃie finala nr. ....2012, a fost recepŃionat imobilul din 
..., str. ..., construit in baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....11.2012. 
-    In baza Procesului verbal de recepŃie finala nr. .../....2013, a fost recepŃionat imobilul din 
..., str. ... nr. 3, construit in baza AutorizaŃiei nr. .../....2012. 
 După recepŃia celor 4 apartamente (apartamentele nr. 20, 21, 22 si 23), construite 
in baza AutorizaŃiei nr. .../....11.2011, in baza actului de partaj voluntar autentificat cu nr. 
.../....2012 (anexa nr. 1) apartamentul 21 a fost distribuit persoanei fizice …, apartamentul 
nr. … a fost distribuit persoanei fizice ..., iar apartamentele 20 si 23 au rămas in 
coproprietatea indiviza a celor doi asociaŃi ... si .... 
 De asemenea, in baza Actului de partaj voluntar autentificat nr. ....2013 (anexa 
nr.1) apartamentul 23 si 24 construite in comun de câtre ... si ..., au fost preluate in 
deplina proprietate si exclusiva posesie de câtre ..., iar apartamentele 21 si 22 
(construite in comun de câtre ... si ...) au fost preluate in deplina proprietate si exclusiva 
posesie de câtre .... Apartamentele 21, 22, 23 si 24 au fost construite In baza 
AutorizaŃiei de construire nr. .../....2012. 
 Astfel, in urma celor doua acte de partaj voluntar din cele 8 apartamente 
construite împreuna de câtre ... si ..., doua apartamente au rămas in proprietatea comuna 
a celor 2, iar 6 apartamente au fost distribuite. Trei apartamente au fost distribuite 
persoanei fizice ... si trei apartamente au fost distribuite persoanei fizice .... 
 Conform prevederilor Ordinului ...15/2009, se va considera asociere si cazul in 
care doua persoane au realizat o operaŃiune sau o activitate economica impozabila si 
nu exista un contract de asociere, dar ambele persoane sunt parte in operaŃiunea sau 
activitatea desfăşurata. 
 Pentru stabilirea stării de fapt fiscale si identificarea tranzacŃiilor efectuate in 
asociere la persoana fizica ..., a fost efectuat un control inopinat. Acesta este înregistrat 
in scopuri de TVA din ....... In urma controlului inopinat, s-a constatat ca ... nu si-a 
exercitat dreptul de deducere pentru TVA in suma de 22.220 lei, aferenta facturilor de 
achiziŃii prezentate de câtre ... 
 Din confruntarea datelor înscrise in ,,Lista nominala a beneficiarului de venit 
conform declaraŃiei 208" pentru d-nul ... cu, contractele prezentate de persoana fizica 
verificata, echipa de inspecŃie fiscala a constatat ca operaŃiunile efectuate de câtre 
contribuabil, in calitate de vânzător, reprezintă tranzacŃii cu apartamente construite la 
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mansarda blocurilor, apartamente noi cu vechime mai mica de un an. In lista nominala a 
beneficiarului de venit, persoana fizica ... figurează cu un număr de 5 tranzacŃii imobiliare 
efectuate in perioada ....08.2012-....2013, aşa cum au fost declarate de notarii publici care 
au autentificat operaŃiunile. 
 Din punct de vedere al TVA, aşa cum prevede Legea 571/2003 «persoana 
impozabila» este un concept larg, cuprinzând orice persoana care desfasoara, in mod 
independent, orice activitate economica, in orice loc. Aceasta definire a persoanei 
impozabile presupune ca orice individ poate sa fie persoana impozabila, numai in 
măsura in care este capabil sa desfăşoare activitatea economice, ca atare si in mod 
independent, precum si orice tip de entitate constituita din indivizi poate fi persoana 
impozabila, de asemenea, numai in măsura in care este capabila sa desfăşoare 
activitatea economice, ca atare si in mod independent. Aşadar persoana impozabila 
poate fi:  
-   persoana fizica capabila sa desfăşoare activitatea economice, iar aceasta activitate sa 
se realizeze ca atare si in mod independent; orice fel de asociere, inclusiv familia 
constituita in baza Codului Familiei, capabila sa desfăşoare activitati economice, ca atare 
si in mod independent; 
- orice fel de persoana juridica; 
- orice fel de instituŃie, club, sindicat, organizaŃie sau asociaŃie. 
        Astfel, operaŃiunile realizate de ... îndeplinesc cumulativ condiŃiile prevăzute la 
art. 126 alin.1), lit. a)-d) din legea 571/2003, respectiv: 

         ,,a) constitute o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata 
aşa cum rezulta din contractele sinalagmatice făcute cu titlu oneros; 
            b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in 
România Imobilele tranzacŃionate fiind situate in ..., jud. ..., România; 
          c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana 
impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1); 
         d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activităŃile 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2);” 
 In consecinŃa, fata de cele prezentate, organul de control constata ca din punct de 
vedere al TVA persoana fizica începe activitatea economica din momentul in care 
intenŃionează sa efectueze o astfel de activitate, aşa cum prevede punctul 66 (2) Titlu 
VI, din HG. 44/2004 republicat cu modificările ulterioare privind normele metodologice 
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, respectiv la data la care obŃine prima 
autorizaŃie de construire, respectiv data de ....2008, data de la care dobândeşte si calitatea 
de persoana impozabila prevăzuta la art. 127 alin.1) din legea 571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările si completările ulterioare . 
 De la data începerii activităŃii economice, respectiv data de 27.07.2011 (plafonul de 
scutire fiind de 119.000 iei), data la care realizează prima achiziŃie de materiale de 
construcŃii si pana la data de ....2013, persoana fizica realizează operaŃiuni taxabile 
prevăzute la art. 126 alin.9) lit.a) pentru care se aplica cota de TVA prevăzuta la art. ...0 din 
Legea 571/2003, cu modificările ulterioare. 
 Prima vânzare efectuata de persoana impozabila ... a imobilului provenit din 
activitatea economica a fost efectuata la data de ....08.2012 la valoarea de 172....7 lei, 
care chiar daca este inferioara plafonului de scutire TVA, trebuia sa fie inclusa in baza 
de impozitare, întrucât operaŃiunea realizata reprezintă vânzarea unui apartament nou, 
provenit din activitatea economica de exploatate a bunurilor corporale in scopul obŃinerii 
de venituri cu caracter de continuitate conform prevederilor art. 127 alin.2) din Legea 
571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru care persoana impozabila 
nu poate solicita scutirea de taxa prevăzuta la art. 152 din Legea 571/2003 privind 
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regimul special de scutire pentru întreprinderi mici, întrucât contribuabilul avea 
cunoştinŃa ca activitatea in ansamblul ei, respectiv mansardarea primelor 4 
apartamente depaseste plafonul anual de scutire si deci nu este îndeplinita condiŃia 
prevăzuta de art. 152 alin.1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
ulterioare, respectiv cifra de afaceri anuala realizata sau declarata inferioara plafonului 
de scutire TVA de 65.000 euro calculate la cursul de schimb comunicat de BNR la data 
aderării (01.01.2007) de 3,3817 lei/euro . In conformitate cu prevederile art. 153 alin. 1 
lit.a) punctul 1 din Legea 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, persoana 
impozabila ... avea obligaŃia solicitării înregistrării in scopuri de TVA înaintea realizării 
operaŃiunilor taxabile, aceasta intenŃionând sa realizeze activitati economice ce implica 
operaŃiuni taxabile a căror cifra de afaceri anuala este superioara plafonului anual de 
scutire TVA. Persoana impozabila ... nu a respectat prevederile art. 153 alin.1) lit.a) 
punctul 1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, si nu a solicitat înregistrarea in scopuri de TVA înainte de realizarea activităŃii 
economice ce implica operaŃiunile taxabile pentru care nu se aplica regimul special de 
scutire pentru întreprinderi mici prevăzut la art. 152 din legea 571/2003, cu modificările 
ulterioare. 
 In urma efectuării verificării, s-a constatat ca d-nul ... nu a solicitat înregistrarea ca 
plătitor de TVA in regim normal de taxare, potrivit art. 153. alin. (1) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, nu a întocmit si nu a depus Decontul de taxa pe valoarea adăugata 
prevăzut la art.156^2 alin. (1) din aceiaşi lege. 
 Baza de impozitare la TVA a fost stabilita conform art.137 lit. a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, si in baza Deciziei nr. 2/2011, 
respectiv tot ceea ce constituie contrapartida obŃinuta sau care urmează a fi obŃinuta de 
furnizor din partea comparatorilor. 
 
 Analiza TVA deductibila 
 Persoana impozabila nu a dedus TVA prin deconturi 
 In timpul inspecŃiei fiscale au fost prezentate documente din care sa rezulte ca se 
poate acorda drept de deducere la momentul faptului generator pentru achiziŃii destinate 
realizării operaŃiunilor pentru care s-a colectat TVA. 
 Pentru acordarea dreptului de deducere este aplicabila Hotărârea CurŃii CJUE C-
183/... pronunŃata in data de 09.07.2015, care statuteaza: "Directiva 2006/112/CE a 
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugata 
se opune, in împrejurări precum cele in discuŃie in litigiul principal, unei reglementari 
naŃionale in temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugata datorate 
sau achitate in amonte pentru bunuri si servicii utilizate in cadrul operaŃiunilor taxate ii 
este refuzat persoanei impozabile, care trebuie in schimb sa achite taxa pe care ar fi 
trebuit sa o perceapă, pentru simplul motiv ca nu era înregistrata in scopuri de taxa pe 
valoarea adăugata atunci când a efectuat aceste operaŃiuni, si aceasta atât timp cat nu 
este înregistrata in mod legal in scopuri de taxa pe valoarea adăugata si nu a fost depus 
decontul taxei datorate." Contribuabilul a prezentat 93 facturi, prezentate in Anexa nr. 2 
rezultând  TVA in suma de 22.220 lei. 
 In urma verificării acestor facturi, controlul a constatat ca o parte din acestea nu 
sunt aferente activităŃii, iar pentru o alta parte nu se deŃine factura, ci doar bon fiscal. 
Totodată, pentru facturile din data de 27.07.2011 si ....2011 nu se mai poate exercita 
dreptul de deducere întrucât sunt in afara termenului de prescripŃie. Astfel, conform Anexei 
nr. 2, organul de control a constatat ca, din totalul de 22.220 lei, pentru TVA in suma de ... 
lei, nu se poate exercita dreptul de deducere, si anume: 
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1) suma de ... lei reprezintă TVA aferenta unor cumpărări pe baza de bon fiscal, dar 
pentru care nu exista factura, conform art. ...6 alin. (1) lit. a); 

2) suma de .... lei reprezintă TVA aferenta unor cumpărări pe baza de factura care 
nu sunt aferente activităŃii, conform art. ...5 alin. (2) lit. a) al Legii 571/2003; 

3) suma de …. lei reprezintă TVA efectuata in perioada prescrisa. 
 Din totalul de ... lei (22.220 - ...), TVA deductibila pentru care exista documente, 
organul de control a constatat ca doar 50% sunt aferente lui ..., iar restul de 50% sunt 
aferente domnului ..., respectiv, dreptul de deducere se exercita proporŃional cu 
venitul realizat de .... Atât din nota explicativa luata domnului ..., cat si din cea 
luata domnului ... cu ocazia controlului încrucişat, rezulta ca toate cheltuielile au 
fost angajate in comun, in cota de 50% pentru fiecare dintre aceştia. Tot in 
proporŃie de 50%, pentru fiecare asociat au fost impartite si veniturile. Astfel suma 
de ... lei, reprezintă TVA care nu este aferenta operaŃiunilor taxabile, întrucât nu aparŃin 
persoanei ci asociatului acesteia, conform art....5 alin (2)  lit. a) al Legii 571/2003. 

Recapitulate TVA deductibila : 
TVA deductibila conform deconturi TVA:  0 lei; 
TVA deductibila conform facturilor prezentate  22.220 lei; 
TVA cu drept de deducere stabilita de organul de control  ... lei; 
TVA nedeductibila fiscal  .... lei 
 
 Analiza TVA colectata: 
 In perioada verificata persoana impozabila nu a colectat TVA. 
 Organul de control a colectat TVA pentru 5 tranzacŃii, prezentate in Anexa nr. 3.  Din 
cele cinci imobile, trei au fost vândute in mod singular de câtre ..., iar doua au fost 
vândute împreuna cu .... Pentru doua tranzacŃii in care vânzarea apartamentelor s-a 
efectuat împreuna cu ..., in cadrul bazei de impozitare s-a luat in calcul doar procentul de 
50%, adică partea aferenta domnului .... Baza de impozitare a fost calculata prin 
extragerea cotei de TVA din cadrul valorii de vânzare înscrisa pe contract, conform art. 
137 alin.1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, a Deciziei nr.2/2011 si a HCEJ C-249/12 si C-250/12 . 
 Pentru 2 din cele 5 apartamente, TVA a fost calculata cu cota redusa de 5%, in 
conformitate cu art. ...0 aliniat (2) indice (1), al Legii nr. 571/2003 , întrucât s-au îndeplinit 
condiŃiile prevăzute de articolul menŃionat, si pentru care domnul ... a prezentat declaraŃii 
de la clienŃii-cumparatori, respectiv de la Cordonescu Florentina si de la Popescu Florin. 
 Pentru celelalte tranzacŃii s-a aplicat cota standard de 24%. 
 Conform Anexa nr. 3, din totalul de .... lei, valoare tranzacŃionata înscrisa in 
contractele de vânzare cumpărare, baza de impozitare a fost stabilita la valoarea de ... lei 
, iar TVA aferenta acestei baze   este in suma de ... lei. 
 Recapitulate TVA colectata: 
TVA colectata conform deconturi TVA colectata suplimentar  0 lei 
TVA colectata stabilita de organul de inspecŃie fiscala ........   …. lei. 

Analiza TVA de rambursat/TVA de plata 
TVA colectata stabilita de organul de inspecŃie fiscala ........    … lei. 
TVA cu drept de deducere stabilita de organul de control ..       ... lei 
TVA de plata in urma controlului .........................................   … lei 
 SituaŃia detaliata pe scadente, privind TVA deductibila si TVA colectata este 
prezentata in SituaŃia comparativa - Anexa nr.4. 
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III. AcŃiunea in procedura prealabila a fost formulata împotriva Deciziei de 
impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare 
stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele fizice nr..../....2017. 

 
 III.1.PROCEDURA 

 III.1.A. Referitor la solicitarea contestatorului privind re calcularea 
impozitului pe venit aferent tranzac Ńiilor imobiliare, si compensarea diferen Ńei de 
impozit cu TVA datorata,  cauza supus ă solu Ńionării este de a se stabili dac ă 
DGRFP Timisoara, prin Serviciul solu Ńionare contesta Ńii 1, are competen Ńa 
material ă de a solu Ńiona acest cap ăt de cerere.   
            Competenta de soluŃionare conferita de art. 268 si următoarele din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala este limitata astfel: 
  „ART. 268 

Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de creanŃa, precum si împotriva altor acte administrative 

fiscale se poate formula contestaŃie potrivit prezentului titlu. ContestaŃia este o cale 
administrativa de atac si nu înlătura dreptul la acŃiune al celui care se considera lezat in 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. 

(2) Este indreptatit la contestaŃie numai cel care considera ca a fost lezat in 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. 

(3) Baza de impozitare si creanŃa fiscala stabilite prin decizie de impunere se 
contesta numai împreuna. 

(4) Pot fi contestate in condiŃiile alin. (3) si deciziile de nemodificare a bazei de 
impozitare prin care nu sunt stabilite creanŃe fiscale. 

(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impozitare, reglementate potrivit art. 
99 alin. (1), contestaŃia se poate depune de orice persoana care participa la realizarea 
venitului. 

(6) Bazele de impozitare constatate separat intr-o decizie referitoare la baza de 
impozitare pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.” 

 
Conform art. 98 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 
 ,, ART. 98   

    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere  
     Sunt asimilate deciziilor de impunere şi urmatoarele acte administrative fiscale: 
     a) deciziile privind solutionarea cererilor de rambursare de taxa pe valoarea 
adaugata şi deciziile privind solutionarea cererilor de restituiri de creante fiscale; b) 
deciziile referitoare la bazele de impozitare;  
    c) deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii;  
     d) deciziile privind nemodificarea bazei de impozitare..” 

Art. 272 alin. (1) si (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificarile si completarile ulterioare: 

,, ART. 272  
     Organul competent   
     (1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea 
situaŃiei emise în conformitate cu legislaŃia în materie vamală, a măsurii de diminuare a 
pierderii fiscale stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum şi 
împotriva deciziei de reverificare se soluŃionează de către structurile specializate de 
soluŃionare a contestaŃiilor*).  
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---------- 
     Alin. (1) al art. 272 a fost modificat de pct. 17 al art. II din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 84 din ... noiembrie 20..., publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 
6 decembrie 20....  
     (2) Structurile specializate de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul direcŃiilor 
generale regionale ale finanŃelor publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal 
contestatarii sunt competente pentru soluŃionarea contestaŃiilor ce au ca obiect:  
     a) creanŃe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;  
     b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 milion lei; 
     c) deciziile de reverificare, cu excepŃia celor pentru care competenŃa de 
soluŃionare aparŃine direcŃiei generale prevăzute la alin. (5);  
     d) creanŃele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanŃelor fiscale 
principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor 
de impunere contestate şi pentru care competenŃa de soluŃionare a contestaŃiei revine 
structurii specializate de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul direcŃiilor generale 
regionale ale finanŃelor publice*). (…) 
      (6) Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale decat cele 
prevazute la alin. (1) se solutioneaza de catre organele fiscale emitente.” 

 
In acest sens, pct. 5.1 si 5.3 din  OPANAF nr. 3741/2015 privind aprobarea 

Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, precizeaza: 

,,5. Instructiuni pentru aplicarea art. 272 din Codul de procedura fiscala - Organul 
competent  
     5.1. Actele administrative fiscale care intra in compete nta de solutionare a 
organelor specializate prevazute la art. 272 alin. (1) din Codul de procedura fiscala 
sunt cele prevazute expres şi limitativ de lege.   
     (…)   5.3. Prin alte acte administrative fiscale, prevazute la art. 272 alin. (6) din 
Codul de procedura fiscala, se intelege actele administrative fiscale emise de organele 
fiscale competente, altele decat cele stipulate expres şi limitativ la art. 272 alin. (1) din 
Codul de procedura fiscala şi pentru care competenta de solutionare a contestatiilor 
apartine organelor fiscale emitente.” 

 
Pe cale de consecinŃa, conform dispoziŃiilor legale mai sus citate in temeiul 

Titlului VIII din Noul Cod de procedura fiscala, rezulta ca solicitarea petentului de 
calculare si compensare a creanŃelor fiscale nu intra in competenta organului de 
soluŃionare a contestaŃiei, patenta având posibilitatea exercitării drepturilor prevăzute de 
art. ...8 din acelaşi act normativ, respectiv: 
 ,,ART. ...7  
     Compensarea 
     (1) Prin compensare se sting creanŃele statului sau unităŃilor administrativ-
teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuŃii şi alte sume 
datorate bugetului general consolidat cu creanŃele debitorului reprezentând sume de 
rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurenŃa celei mai mici sume, 
când ambele părŃi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, 
cu condiŃia ca respectivele creanŃe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică, 
inclusiv unităŃile subordonate acesteia. Prin sume de plată de la buget se înŃeleg sumele 
pe care statul sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială trebuie să le plătească 
unei persoane, inclusiv cele care rezultă din raporturi juridice contractuale, dacă acestea 
sunt stabilite prin titluri executorii.  
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     (2) CreanŃele debitorului se compensează cu obligaŃii datorate aceluiaşi buget, 
urmând ca din diferenŃa rămasă să fie compensate obligaŃiile datorate altor bugete, în 
mod proporŃional, cu respectarea condiŃiilor prevăzute la alin. (1). 
     (3) CreanŃele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu 
creanŃele debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi natură. Eventualele 
diferenŃe rămase se compensează cu alte obligaŃii fiscale ale debitorului, în ordinea 
prevăzută la alin. (2)(…) 

ART. ...8 
Restituiri de sume 
(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice suma plătita sau 

încasata fora a fi datorata. 
(2) In situaŃia in care s-a făcut o plata fora a fi datorata, cel pentru care s-a făcut 

astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective. 
(3) Prevederile prezentului articol se aplica si pentru sumele de restituit ca urmare 

a aplicării, potrivit legii, a scutirii indirecte sau a altor asemenea scutiri. 
(4) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), se restituie din oficiu următoarele 

sume: 
a) cele de restituit, reprezentând diferenŃe de impozite rezultate din regularizarea 

anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se restituie in termen de 
cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere; 

b) cele încasate prin poprire, in plus fata de creanŃele fiscale pentru care s-a 
înfiinŃat poprirea, care se restituie in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
incasarii. (…)” 
   
Prin urmare, pentru acest capăt de cerere, dosarul va fi transmis spre soluŃionare AJFP 
..., organ fiscal competent sa administreze creanŃele fiscale ale petentului. III.1.A.  
 
 III.1.B. Cauza supus ă solu Ńion ării este dac ă înscrierea eronata la pagina 6, 
paragraful 2, din raportul de inspec Ńie fiscala ce a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere contestate a datei de ....2008, in loc de data de ....11.2011 (data 
Autoriza Ńiei de construire nr. .../....11.2011), poate atrag e nulitatea acesteia, în 
condi Ńiile în care v ătămarea  în aceast ă privin Ńă nu este absolut ă de vreme ce 
consecin Ńele fiscale ale constat ărilor din cuprinsul raportului de inspec Ńie fiscala 
nu au fost influen Ńate de niciun fel.  
 În fapt,  in perioada 01.10.2011-31.03.2017, persoana fizica ... a realizat operaŃiuni 
economice de exploatare a bunurilor corporale deŃinute in coproprietate indiviza cu 
persoana fizica …, astfel: 
- in baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....11.2011 (anexa nr.1), ... si ... au realizat 
împreuna lucrări de tip a) construcŃii pentru locuinŃe mansardare bloc de locuinŃe in 
regim de inaltime P+4E, rezultând bloc de locuinŃe in regim de inaltime S+P+4E+M cu 4 
apartamente la mansarda situate in ... strada ... nr. 2 bl. ..., destinate vânzării; 
- in baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....2012, ... si ... au realizat împreuna 
lucrări de tip a) construcŃii pentru locuinŃe mansardare bloc de locuinŃe in regim de 
inaltime P+4E, rezultând bloc de locuinŃe in regim de inaltime S+P+4E+M cu 4 
apartamente la  mansarda situate in ..., strada ... nr. …3, destinate vânzării.; 
- in baza Procesului verbal de recepŃie finala nr. …/…..2012, a fost recepŃionat imobilul 
din ..., str. ..., construit in baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....11.2012; 
-    in baza Procesului verbal de recepŃie finala nr. .../....2013, a fost recepŃionat imobilul din 
..., str. ... nr. 3, construit in baza AutorizaŃiei nr. .../....2012. 
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 Astfel, organele de inspecŃie fiscala au consemnat in cuprinsul raportului de 
inspecŃie fiscala ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestate ca  
operaŃiunile realizate de dl. ... îndeplinesc cumulativ condiŃiile prevăzute la art. 126 
alin.(1) lit. a)-d) din Legea nr. 571/2003 si, in consecinŃa, fata de cele prezentate, organul 
de control a constatat ca din punct de vedere al TVA persoana fizica a început activitatea 
economica din momentul in care a intenŃionat sa efectueze o astfel de activitate, aşa 
cum prevede punctul 66 (2) Titlu VI din HG nr. 44/2004, republicata, cu modificările 
ulterioare, privind normele metodologice de aplicare a Titlul VI din Codul fiscal, 
respectiv la data la care a obŃinut prima autorizaŃie de construire, ,,respectiv data de 
....2008”, data de la care dobândeşte si calitatea de persoana impozabila prevăzuta la art. 
127 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare. 

      Organele de inspecŃie fiscala au înscris eronat data de ....2008, la pagina 6. alin. 2, 
din raportul de inspecŃie fiscala in loc de ....11.2011 (data AutorizaŃiei de construire nr. 
.../....11.2011, când a demarat activitatea economica), dar toate celelalte constatări 
fiscale nu au fost afectate, fiind doar o eroare de redactare. 

 
În drept , potrivit art. 46, art. 47 si art. 49 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală: 
”Art. 46. - (2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele 

elemente: 
a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele; 
c) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului şi, dacă este cazul, datele 

de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele şi calitatea persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii 
h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum 

şi ştampila organului fiscal emitent; 
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaŃiei şi organul 

fiscal la care se depune contestaŃia; 
j) menŃiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului”. 
 
,,ART. 47  

 Comunicarea actului administrativ fiscal  
 (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi 
este destinat. În situaŃia contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care 
şi-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaŃia numirii unui 
curator fiscal, în condiŃiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului 
sau curatorului, după caz.  
 (2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se  comunic ă 
contribuabilului/pl ătitorului ori împuternicitului acestora, la domicil iul fiscal, 
direct, dac ă se asigur ă primirea sub semn ătur ă a actului administrativ fiscal, sau 
prin po ştă, cu scrisoare recomandat ă cu confirmare de primire.(...)”  

 
”Art. 49. - (1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situaŃii: 
a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competenŃa; 
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b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele 
şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori 
denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii 
persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepŃia prevăzută la art. 46 alin. (6), 
precum şi organul fiscal emitent; 

c) este afectat de o gravă şi evidentă eroare. Actul administrativ fiscal este 
afectat de o gravă şi evidentă eroare atunci când cauzele care au stat la baza emiterii 
acestuia sunt atât de viciate încât, dacă acestea ar fi fost înlăturate anterior sau 
concomitent emiterii actului, ar fi determinat neemiterea sa. 

(2) Nulitatea se poate constata de organul fiscal competent sau de organul de 
soluŃionare a contestaŃiei, la cerere sau din oficiu. În situaŃia în care nulitatea se 
constată de organul fiscal competent, acesta emite o decizie ce se comunică 
contribuabilului/plătitorului. 

(3) Actele administrative fiscale prin care sunt încălcate alte prevederi legale 
decât cele prevăzute la alin. (1) sunt anulabile. Prevederile art. 50 sunt aplicabile în 
mod corespunzător”. 

Astfel, legiuitorul a interes sa precizeze in mod expres acele elemente din 
conŃinutul actelor administrative fiscale a căror lipsa este sancŃionata cu nulitatea 
absoluta a actelor, ele fiind enumerate la art. 49 din Codul de procedura fiscala.  

Prin urmare, numai pentru lipsa numelui, prenumelui si calităŃii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, numelui si prenumelui ori denumirii contribuabilului, a 
obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului 
fiscal, actul administrativ fiscal este lovit de nulitate absoluta, vătămarea contribuabilului 
fiind prezumata, iar constatarea nulităŃii putând fi efectuata chiar si din oficiu, fora a fi 
necesara cererea contribuabilului. 

Astfel, pentru a fi lovite de nulitate (relativa), având in vedere prevederile art. 175 
alin. (1) din Codul de procedura civila coroborat cu art. 3 alin. (2) din Codul de 
procedura fiscala, actul administrativ fiscal "este lovit de nulitate daca prin 
nerespectarea cerinŃei legale s-a adus parŃii o vătămare care nu poate fi înlăturata 
decât prin desfiinŃarea acestuia". 

 

 
Având in vedere cele mai sus prezentate, precum si faptul ca argumentele  cu 

privire la modalitatea de emitere a decizie de impunere contestata nu sunt de natura sa 
conducă la nulitatea actului administrativ fiscal atacat, cauzele de nulitate fiind expres si 
limitativ prevăzute la art. 49 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările si completările ulterioare, urmeaz ă a se respinge ca neîntemeiata 
contesta Ńia formulata cu privire la acest cap ăt de cerere. 

 
  III.1.C. In ceea ce prive şte sus Ńinerea petentului ca s-a prescris dreptul 
organului fiscal de a verifica perioada 01.10.2011- 31.12.2011 
 In fapt,   inspecŃia fiscala a început in data de 25.05.2017  in baza Ordinului de 
serviciu nr. …/....2015, iar perioada supusa verificării in ceea ce priveşte taxa pe 
valoarea adăugata a fost 01.10.2011-31.03.2017.  
 

In drept , in speŃa, sunt aplicabile prevederile art.347 din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, potrivit 
căruia: 

“(1) Termenele în curs la data intrării în vigoare a prezentului cod se calculează 
după normele legale în vigoare la data când au început sa curgă.” 
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 Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) si alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare: 
 “(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaŃii fiscale se prescrie in termen de 5 
ani, cu excepŃia cazului in care legea dispune altfel. 
 (2) Termenul de prescripŃie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe sa curgă de la 
data de 1 ianuarie a anului următor celui in care s-a născut creanŃa fiscala potrivit art. 
23, daca legea nu dispune altfel”, 
iar potrivit art. 23 din acelaşi act normativ: 
 “Naşterea creanŃelor si obligaŃiilor fiscale 
 (1) Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanŃa fiscala si obligaŃia fiscala 
corelativa se nasc in momentul in care, potrivit legii, se constituie baza de impunere 
care le generează. 
 (2) Potrivit alin.(1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili si a determina 
obligaŃia fiscala datorata”., 
iar la art.22 din acela�i act normativ se prevede: 

“Prin obligaŃii fiscale, în sensul prezentului cod, se înŃelege: 
a)obligaŃia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, 
taxele, contribuŃiile si alte sume datorate bugetului general consolidat; 
b)obligaŃia de a calcula si de a înregistra în evidentele contabile si fiscale impozitele, 
taxele, contribuŃiile si alte sume datorate bugetului general consolidat; 
c)obligaŃia de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contribuŃiile si alte sume 
datorate bugetului general consolidat; 
d) obligaŃia de a plati dobânzi, penalitati de întârziere sau majorări de întârziere, după 
caz, aferente impozitelor, taxelor, contribuŃiilor si altor sume datorate bugetului general 
consolidat, denumite obligaŃii de plata accesorii; 
e) obligaŃia de a calcula, de a retine si de a înregistra în evidentele contabile si de a 
plăti, la termenele legale, impozitele si contribuŃiile care se realizează prin stopaj la 
sursa; 
f) orice alte obligaŃii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea 
legilor fiscale.” 
 Din coroborarea dispoziŃiilor legale suscitate, reiese ca termenul de prescripŃie al 
dreptului organului fiscal de a stabili obligaŃii fiscale se prescrie in termen de 5 ani si 
începe sa curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui in care s-a născut 
creanŃa fiscala. 

PrescripŃia dreptului organelor de inspecŃie fiscala de a stabili obligaŃii fiscale 
începe sa curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor momentului in care s-a 
constituit baza de impunere a obligaŃiei fiscale, moment care determina si naşterea 
dreptului organului fiscal de a stabili, determina si pretinde plata obligaŃiei fiscale 
respective. 

Astfel, din interpretarea sistematica a art.22 si art.23 din Codul de procedura 
fiscala, mai sus citate, rezulta ca momentul constituirii bazei de impunere este 
momentul in care expira termenul pana la care contribuabilul trebuie sa declare baza 
impozabila si obligaŃia fiscala aferenta (pentru obligaŃiile fiscale stabilite prin 
autoimpunere) deoarece numai din acest moment organul fiscal are dreptul sa verifice 
obligaŃiile fiscale stabilite de contribuabil însuşi prin declaraŃie, sa stabilesca diferenŃe si 
sa le perceapă. Numai din momentul expirării termenului de depunere a declaraŃiei 
organele fiscale ar fi putut pretinde contribuabililor declararea si plata impozitului, in 
situaŃia in care aceştia nu-si respectau obligaŃia legala de a declara si plati impozitul 
respectiv sau ar fi putut iniŃia inspecŃia fiscala pentru îndeplinirea obiectului specific de 
activitate al inspecŃiei reglementat expres de art.94 alin.(1) din Codul de procedura 



17 

fiscala, de verificare a “legalităŃii si conformităŃii declaraŃiilor fiscale, corectitudinii si 
exactităŃii îndeplinirii obligaŃiilor de catre contribuabili , respectării prevederilor legislaŃiei 
fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea după caz a bazelor de impunere , stabilirea 
diferenŃelor obligaŃiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.” 

 
 In ceea ce priveşte TVA, in cauza in speŃa sunt aplicabile si prevederile art.134 si 
art.156^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit cărora: 

-art.134 
“(2) Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscala devine 

îndreptăŃita, în baza legii, sa solicite plata de câtre persoanele obligate la plata taxei, 
chiar daca plata acestei taxe poate fi amânata. 

(3) Exigibilitatea plaŃii taxei reprezintă data la care o persoana are obligaŃia de a 
plati taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Aceasta data 
determina si momentul de la care se datorează majorări de întârziere pentru neplata 
taxei.” 

-art.156^2 
“1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie sa depună la organele fiscale 

competente, pentru fiecare perioada  fiscala, un decont de taxa, pana la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscala respectiva.” 

 
 Astfel, termenul de depunere al decontului de TVA aferent trimestrului IV 2011 
este 25.01.2012, iar termenul de prescripŃie începe sa curgă de la 1 ianuarie al anului 
următor, respectiv 01.01.2013. 
   In plus, organele de inspecŃie fiscala nu au stabilit TVA suplimentara de plata 
pentru anul 2010, stabilind doar data de la care petentul a devenit persoana impozabila 
din punct de vedere al TVA, realizând operaŃiuni care sunt scutite fără drept de 
deducere, fiind efectuate de întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire 
prevăzut la art. 152, pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea 
taxei datorate sau achitate pentru achiziŃii. 
 In concluzie, deoarece nu pot fi reŃinute in soluŃionarea favorabila a cauzei 
argumentele petentului de natura procedurala, se va proceda la solu Ńionarea pe fond 
a contesta Ńiei cu privire TVA stabilita suplimentar de plata p rin decizia de 
impunere contestata. 

 
III.2. FOND 

 In fapt, conform constatărilor înscrise in raportul de inspecŃie fiscala ce a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente 
diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele 
fizice nr..../....2017, in perioada 01.10.2011-31.03.2017, persoana fizica ... a realizat 
operatiuni economice de exploatare a bunurilor corporale detinute in coproprietate 
indiviza cu persoana fizica ..., astfel: 
- in baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....11.2011 (anexa nr.1 la raportul de 
inspecŃie fiscala), dl. ... si dl. ... au realizat împreuna lucrări de tip a) construcŃii pentru 
locuinŃe mansardare bloc de locuinŃe in regim de inaltime P+4E, rezultând bloc de 
locuinŃe in regim de inaltime S+P+4E+M cu 4 apartamente la mansarda, situate in mun. ..., 
strada ... nr. 2, bl. ..., destinate vânzării; 
- in baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....2012, dl. ... si dl. ... au realizat 
împreuna lucrări de tip a) construcŃii pentru locuinŃe mansardare bloc de locuinŃe in regim
 de inaltime P+4E, rezultând bloc de locuinŃe in regim de inaltime S+P+4E+M cu 4 
apartamente la mansarda situate in mun. ..., strada ... nr. …, destinate vânzării; 
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- in baza Procesului verbal de recepŃie finala nr. ....2012, a fost recepŃionat imobilul din 
mun. ..., str. ..., construit in baza AutorizaŃiei de construire nr. .../....11.2012; 
-    in baza Procesului verbal de recepŃie finala nr. .../....2013, a fost recepŃionat imobilul din 
..., str. ...i nr. 3, construit in baza AutorizaŃiei nr. .../....2012. 
 După recepŃia celor 4 apartamente (apartamentele nr. 20, 21, 22 si 23), construite 
in baza AutorizaŃiei nr. .../....11.2011, in baza actului de partaj voluntar autentificat cu nr. 
.../....2012, apartamentul 21 a fost distribuit persoanei fizice ..., apartamentul nr. 22 a fost 
distribuit persoanei fizice ..., iar apartamentele 20 si 23 au rămas in coproprietatea 
indiviza a celor doi asociaŃi ... si .... 
 De asemenea, in baza Actului de partaj voluntar autentificat nr. ....2013, 
apartamentul 23 si 24 construite in comun de câtre ... si ..., au fost preluate in deplina 
proprietate si exclusiva posesie de câtre dl. ..., iar apartamentele 21 si 22 (construite in 
comun de câtre dl. ... si dl. ...) au fost preluate in deplina proprietate si exclusiva posesie 
de câtre dl. .... Apartamentele 21, 22, 23 si 24 au fost construite in baza AutorizaŃiei de 
construire nr. .../....2012. 
 Astfel, in urma celor doua acte de partaj voluntar, din cele 8 apartamente 
construite împreuna de câtre dl. ... si dl. ..., doua apartamente au rămas in proprietatea 
comuna a celor 2, iar 6 apartamente au fost distribuite. Trei apartamente au fost 
distribuite persoanei fizice ... si trei apartamente au fost distribuite persoanei fizice .... 
 Din confruntarea datelor înscrise in ,,Lista nominala a beneficiarului de venit 
conform declaraŃiei 208" pentru dl. ... cu contractele prezentate de persoana fizica 
verificata, echipa de inspecŃie fiscala a constatat ca operaŃiunile efectuate de câtre 
contribuabil, in calitate de vânzător, reprezintă tranzacŃii cu apartamente construite la 
mansarda blocurilor, apartamente noi cu vechime mai mica de un an. In lista nominala a 
beneficiarului de venit, persoana fizica ... figurează cu un număr de 5 tranzacŃii imobiliare 
efectuate in perioada ....08.2012-....2013, aşa cum au fost declarate de notarii publici care 
au autentificat operaŃiunile, respectiv: 

- conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr..../....08.2012, dl. 
..., in calitate de vânzător, a livrat apartamentul nr. 22 la mansarda in suprafaŃa de 51 
mp + 15 mp teren, in valoare de … lei ; 

- conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr..../10.09.2012, 
dl. ... si dl. ..., in calitate de vânzători, au livrat apartamentul nr. 20 la mansarda, in 
suprafaŃa de 52 mp + ... mp teren, cota parte ce i-a revenit d-lui ... fiind valoare de ... lei ; 

- conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr..../30.10.2012, 
dl. ... si dl. ..., in calitate de vânzători, au livrat apartamentul nr. 23 la mansarda, in 
suprafaŃa de 52 mp + ... mp teren, cota parte ce i-a revenit d-lui ... fiind valoare de ... lei ; 

- conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr..../11.04.2013, 
dl. ..., in calitate de vânzător, a livrat apartamentul nr. 22 la mansarda in suprafaŃa de 49 
mp + 15 mp teren, in valoare de ... lei ; 

- conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr..../....2013, dl. ..., 
in calitate de vanzator, a livrat apartamentul nr. 21 la mansarda in suprafaŃa de 50 mp + 
15 mp teren, in valoare de ... lei . 

 
 Organele de inspecŃie fiscala au apreciata ca: 
 ,,De la data începerii activităŃii economice, respectiv data de 27.07.2011 (plafonul 
de scutire fiind de 119.000 lei), data la care realizează prima achiziŃie de materiale de 
construcŃii si pana la data de ....2013, persoana fizica realizează operaŃiuni taxabile 
prevăzute la art. 126 alin.9) lit.a) pentru care se aplica cota de TVA prevăzuta la art. ...0 
din Legea 571/2003, cu modificările ulterioare. 
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 Prima vânzare efectuata de persoana impozabila ... a imobilului provenit din 
activitatea economica a fost efectuata la data de ....08.2012 la valoarea de 172....7 lei, 
care chiar daca este inferioara plafonului de scutire TVA, trebuia sa fie inclusa in baza 
de impozitare, întrucât operaŃiunea realizata reprezintă vânzarea unui apartament nou, 
provenit din activitatea economica de exploatate a bunurilor corporale in scopul obŃinerii 
de venituri cu caracter de continuitate conform prevederilor art. 127 alin.2) din Legea 
571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru care persoana impozabila 
nu poate solicita scutirea de taxa prevăzuta la art. 152 din Legea 571/2003 privind 
regimul special de scutire pentru întreprinderi mici, întrucât contribuabilul avea 
cunoştinŃa ca activitatea in ansamblul ei, respectiv mansardarea primelor 4 
apartamente depaseste plafonul anual de scutire si deci nu este îndeplinita condiŃia 
prevăzuta de art. 152 alin.1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
ulterioare, respectiv cifra de afaceri anuala realizata sau declarata inferioara plafonului 
de scutire TVA de 65.000 euro calculate la cursul de schimb comunicat de BNR la data 
aderării (01.01.2007) de 3,3817 lei/euro .  

In conformitate cu prevederile art. 153 alin. 1 lit.a) punctul 1 din Legea 
571/2003, cu modificările si completările ulterioare, persoana impozabila ... avea 
obligaŃia solicitării înregistrării in scopuri de TVA înaintea realizării operaŃiunilor taxabile, 
aceasta intenŃionând sa realizeze activitatea economice ce implica operaŃiuni taxabile a 
căror cifra de afaceri anuala este superioara plafonului anual de scutire TVA. Persoana 
impozabila ... nu a respectat prevederile art. 153 alin.1) lit.a) punctul 1) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si nu a solicitat 
înregistrarea in scopuri de TVA înainte de realizarea activităŃii economice ce implica 
operaŃiunile taxabile pentru care nu se aplica regimul special de scutire pentru 
întreprinderi mici prevăzut la art. 152 din legea 571/2003, cu modificările ulterioare. 
 In urma efectuării verificării, s-a constatat ca d-nul ... nu a solicitat înregistrarea ca 
plătitor de TVA in regim normal de taxare, potrivit art. 153. alin. (1) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, nu a întocmit si nu a depus Decontul de taxa pe valoarea adăugata 
prevăzut la art.156^2 alin. (1) din aceiaşi lege.” 
  

Referitor la stabilirea calit ăŃii  petentului de persoana impozabila  
La art. 126, art. 127 si art. 128 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt 

prezentate operaŃiunile care intra in sfera de aplicare a TVA, persoanele impozabile 
care desfasoara activitatea economice enumerate de legiuitor, printre care si 
exploatarea bunurilor corporale si necorporale in scopul obŃinerii de venituri cu caracter 
de continuitate, si totodată este definita livrarea de bunuri, astfel: 

,,OperaŃiuni impozabile 
Art. 126. - (1) Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile in România 

cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 
a) operaŃiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o 

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

România, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133; 
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana 

impozabila, astfel cum este definita la art. 127, alin.(1) acŃionând ca atare; 
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activităŃile 

economice prevăzute la art. 127, alin. (2);[...] 
  ,,(9) OperaŃiunile impozabile pot fi: 
     a) opera Ńiuni taxabile, pentru care se aplic ă cotele prev ăzute la art. ...0 ; 
     b) operaŃiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează 
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taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziŃii. În 
prezentul titlu aceste operaŃiuni sunt prevăzute la art. ...3-...4^1; 
     c) operaŃiuni scutite de taxă fără drept de deducere, pentru care nu se datorează 
taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziŃii. În 
prezentul titlu aceste operaŃiuni sunt prevăzute la art. ...1; 
     d) importuri şi achiziŃii intracomunitare, scutite de taxă, conform art. ...2; 
     e) opera Ńiuni prev ăzute la lit. a)-c), care sunt scutite f ără drept de deducere, 
fiind efectuate de întreprinderile mici care aplic ă regimul special de scutire 
prevăzut la art. 152, pentru care nu se datoreaz ă taxa şi nu este permis ă 
deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizi Ńii.” 
 

Persoane impozabile si activitatea economica 
Art. 127. - (1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care 

desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitatea economice de 
natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitatea. 

(2) In sensul prezentului titlu, activităŃile economice cuprind activităŃile 
producătorilor, comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃile extractive, 
agricole si activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. 

De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale 
sau necorporale in scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate. [...] 

 
Livrarea de bunuri 
Art. 128. - (1) Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune 

de bunuri ca si un proprietar.". 
 
In aplicarea prevederilor art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, la pct. 3 din Normele 

metodologice de aplicare a acestei legi, aprobata prin HG nr. 44/2004, se prevede: 
,,3. (1) In sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale 

sau necorporale, in concordanta cu principiul de baza al sistemului de TVA potrivit 
căruia taxa trebuie sa fie neutra, se refera la orice tip de tranzacŃii, indiferent de forma 
lor juridica, astfel cum se menŃionează in constatările CurŃii Europene de JustiŃii in 
cazurile C-186/89 Van Tiem, C-306/94 Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro SA (EDM). (...) 

(3) Persoana fizica, care nu a devenit deja persoana impozabila pentru alte 
activitatea, se considera ca realizează o activitate economica din exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale, daca acŃionează ca atare, de o maniera independenta, si 
activitatea respectiva este desfăşurata in scopul obŃinerii de venituri cu caracter de 
continuitate, in sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal. 

(4) In cazul construirii de bunuri imobile de câtre persoanele fizice, in vederea 
vânzării, activitatea economica este considerata începuta in momentul in care persoana 
fizica respectiva intenŃionează sa efectueze o astfel de activitate, iar intenŃia persoanei 
respective trebuie apreciata in baza elementelor obiective, de exemplu, faptul ca 
aceasta începe sa angajeze costuri si/sau sa fac ă investi Ńii preg ătitoare ini Ńierii 
activit ăŃii economice . 

Activitatea economica este considerata continua din momentul începerii sale, 
incluzând si livrarea bunului sau parŃilor din bunul imobil construit, chiar daca este un 
singur bun imobil. 

(5) In cazul achiziŃiei de terenuri si/sau de construcŃii de câtre persoana fizica in 
scopul vânzării, livrarea acestor bunuri reprezintă o activitate cu caracter de continuitate 
daca persoana fizica realizează mai mult de o singura tranzacŃie in cursul unui an 
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calendaristic. Totuşi, daca persoana fizica deruleaz ă deja construc Ńia unui bun 
imobil in vederea vânz ării, conform alin. (4), activitatea economica fiind  deja 
considerata începuta si continua, orice alte tranza cŃii efectuate ulterior nu vor mai 
avea caracter ocazional . [...]. Livrările de construcŃii si terenuri, scutite de taxa conform 
art. ...1 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, sunt avute in vedere atât la stabilirea caracterului 
de continuitate al activităŃii economice, cat si la calculul plafonului de scutire prevăzut la 
art. 152 din Codul fiscal.  

(…) Exemplul nr. 4: O persoana fizica a început in cursul anului 2009 construcŃia 
unui bun imobil cu intenŃia de a vinde aceasta construcŃie. In cursul anului 2009 nu a 
încasat avansuri si in principiu nu are obligaŃia sa solicite înregistrarea in scopuri de 
taxa. Daca in anul 2010, înainte sa înceapă sa încaseze avansuri sau înainte sa facă 
livrări ale unor parŃi ale bunului imobil sau livrarea respectivului imobil in integralitatea 
sa, livrează un teren construibil sau o construcŃie noua in sensul art. ...1 alin. (2) lit. f) 
din Codul fiscal, persoana fizica ar avea obligaŃia sa se înregistreze in scopuri de taxa 
atunci când depaseste plafonul de scutire prev ăzut la art. 152 din Codul fiscal . 
Aceasta livrare nu este considerata ocazionala, activitatea economica fiind 
considerata continua din momentul începerii constru cŃiei, respectiv din anul 
2009." 

Potrivit acestor prevederi legale, persoanele fizice care obŃin venituri din 
vânzarea locuinŃelor proprietate personala nu se considera ca au desfăşurat o activitate 
economica si pe cale de consecinŃa nu intra in categoria persoanelor impozabile, 
excep Ńie făcând situaŃia in care se constata ca activitatea respectiv a este 
desfăşurat a in scopul ob Ńinerii de venituri cu caracter de continuitate , in aceasta 
situaŃie, persoanele fizice dobândind calitatea de persoana impozabila, aşa cum este si 
cazul domnului .... 

Activitatea este considerata continua din momentul angajării primelor costuri in 
vederea realizării unei construcŃii. 

In fapt, din analiza coroborata a prevederilor art. 126 alin. (1) si art. 127 alin. (1) 
si (2) din Codul fiscal, mai sus citate, rezulta ca intra in sfera de aplicare a TVA si sunt 
impozabile operaŃiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 

a) sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuata cu plata. 
Prin bunuri se înŃelege, aşa cum prevede art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, si bunurile 
corporale imobile prin natura lor sau prin destinaŃie. Astfel, transferul dreptului de 
proprietate a apartamentelor, prin vânzare, este o operaŃiune care întruneşte aceasta 
condiŃie. 

b) cea de-a doua condiŃie este de la sine interes îndeplinita, locul de vânzare al 
imobilelor fiind in România; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor a fost realizata de o persoana 
impozabila. In sensul art. 127 alin. (1) din Codul fiscal, prin persoana impozabila se 
înŃelege orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de 
loc, activitatea economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau 
rezultatul acestei activitatea. 

Raportat la aceasta definiŃie, precum si la conŃinutul normelor metodologice, mai 
sus citate, rezulta ca in sfera noŃiunii de ,,persoana impozabila”  sunt incluse si 
persoanele fizice care desfasoara cu regularitate si de o maniera independenta 
activitatea economice, in scopul obŃinerii de venituri. 

In cazul analizat este cert faptul ca in perioada anilor ....11.2011-....2013, dl.  ... a 
angajat si a desfăşurat in nume propriu activitatea in domeniul prestărilor de servicii (de 
construcŃii), in vederea edificării de locuinŃe, cu scopul de a fi vândute si implicit de a 
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obŃine venituri, scop confirmat ulterior prin tranzacŃiile perfectate si realizate in baza 
contractelor de vânzare-cumpărare încheiate. 

Din perspectiva celor arătate, este evident ca dl. ... a acŃionat ca o persoana 
impozabila in sensul art. 127 alin. (1) din Codul fiscal, desfasurand activitate economica 
de o maniera independenta, neavând relevanta, potrivit aceleiaşi norme legale, scopul 
sau rezultatul acestei activitatea. 

In raport cu cele de mai sus, operaŃiunile realizate de dl. ... se încadrează si in 
cea de-a treia condiŃie prevăzuta de art. 126 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal. 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una din activităŃile 
prevăzute la art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul de fata activitatea fiind cea de 
prestare de servicii in construcŃii. Aşa cum s-a arătat la lit. c) de mai sus, executarea si 
amenajarea apartamentelor a fost realizata ca urmare a activităŃii angajate si 
desfăşurate de dl. ... ca persoana impozabila. 

TranzacŃiile imobiliare efectuate de dl. ... sunt rezultatul unor activitatea 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv prestarea de servicii 
in construcŃii, aşa cum am arătat si mai sus, si prin urmare, este îndeplinita si cea din 
urma condiŃie cumulativa de la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. 

Prin urmare, condiŃiile stipulate la articolul din legea fiscala mai sus menŃionata 
au cerinŃa cumulativa expres prevăzuta de legiuitor, ceea ce înseamnă ca 
neîndeplinirea unei singure condiŃii determina neîncadrarea operaŃiunilor in categoria 
operaŃiunilor impozabile din punct de vedere al TVA.  

Insa, aşa cum am demonstrat mai sus, in cazul analizat sunt întrunite integral 
cele patru condiŃii prevăzute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. 

Pe de alta parte, vânzarea locuinŃelor reprezintă o continuare fireasca si 
obiectiva a valorificării rezultatelor activităŃii precedente (de edificare), menita sa 
conducă la realizarea scopului pentru care acestea au fost edificate. Astfel, vânzarea 
apartamentelor constituie, in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, operaŃiunile 
impozabile constând in livrări de bunuri corporale imobile. 

Si Directiva 112/2006 CE califica, prin art. 9 alin. (1) paragraful 2, exploatarea de 
bunuri ca fiind o activitate economica daca este făcuta in scopul obŃinerii de venituri cu 
caracter de continuitate. Art. 12 din Directiva menŃionata arata ca statele membre pot 
considera ca persoana impozabila orice persoana care efectuează o operaŃiune legata 
de activităŃile prevăzute la art. 9 alin. (1) paragraful 2 si, in special, una din următoarele 
operaŃiuni: a) livrarea unei clădiri si a terenului pe care se afla clădirea; b) livrarea de 
terenuri construibile. 

Referitor la caracterul de continuitate al operaŃiunii de vânzare-cumpărare a 
imobilelor, acesta este dat de existenta contractelor succesive de vânzare, caz in care 
legiuitorul încadrează persoana fizica vânzătoare in categoria persoanelor impozabile. 
In situaŃia in care persoana fizica vinde succesiv bunuri imobile si obŃine continuu 
venituri din astfel de activitatea, veniturile obŃinute se încadrează la operaŃiuni 
economice si se supun taxării. Deci cuantumul si repetabilitatea tranzacŃiilor derulate 
care generează venituri din transferul proprietarilor imobiliare determina caracterul de 
continuitate al operaŃiunilor. 
 O persoana fizica care realizează in cursul unui an calendaristic operaŃiuni 
imobiliare, care au caracter de continuitate, respectiv vânzare construcŃii, altele decât 
cele utilizate pentru scopuri personale, devine persoana impozabila, indiferent daca 
operaŃiunea este sau nu scutita de TVA. 
 În acelaşi sens este si Decizia civila nr. 152/31.01.2011, pronunŃata de Curtea de 
Apel ... - SecŃia Contencios Administrativ si Fiscal,in dosarul nr.675/30/2010, 
irevocabila. 
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 Relevanta in speŃa este Hotărârea CurŃii Europene de JustiŃie in cauzele 
conexate C-249/2012 si C-250/2012, Corina Tulica Hrisi si Calin Ion Plavosin, prin care 
Curtea, pronunŃându-se asupra modului de calcul al TVA aferenta tranzacŃiilor imobiliare 
efectuate de persoane fizice, a statuat faptul ca o persoana fizica care realizează 
operaŃiuni imobiliare care au caracter de continuitate, constând in vânzarea de imobile, 
altele decât cele utilizate in scopuri personale, devine persoana impozabila din 
perspectiva TVA indiferent daca operaŃiunea este sau nu scutita de TVA, aceste 
persoane întrând in categoria persoanelor impozabile. 
 Totodată, potrivit art.128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare: 
 „1) Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri 
ca si un proprietar.” 

 
Având in vedere starea de fapt consemnata in raportul de inspecŃie fiscala ce a 

stat la baza emiterii deciziei de impunere contestate si prevederile legale 
antementionate, rezulta ca dl. ... a devenit persoana impozabila  începând cu data de la 
care a angajat primele costuri, obŃinând AutorizaŃia de construire nr. .../....11.2010. 

 
III.2.A. In ceea ce prive şte regulile aplicabile regimului special de scutire , 

acestea au fost reglementate la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare: 
  - art. 152 alin. (1), (3) si (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare: 
 ,,ART. 152   
     (1) Persoana impozabil ă stabilit ă în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. 
a), a cărei cifr ă de afaceri anual ă, declarat ă sau realizat ă, este inferioar ă 
plafonului de 65.000 euro, al c ărui echivalent în lei se stabile şte la cursul de 
schimb comunicat de Banca Na Ńional ă a României la data ader ării şi se rotunje şte 
la urm ătoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scu tirea de tax ă, denumit ă 
în continuare regim special de scutire, pentru oper aŃiunile prev ăzute la art. 126 
alin. (1), cu excep Ńia livr ărilor intracomunitare de mijloace de transport noi,  
scutite conform art. ...3 alin. (2) lit. b).  
     Alin. (1) al art. 152 a fost modificat de pct. ... al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 24 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 
iunie 2012.  
     (2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinŃă pentru aplicarea alin. (1) este 
constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situaŃia persoanelor impozabile care 
solicită scoaterea din evidenŃa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrărilor de 
bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an 
calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o 
mică întreprindere, a operaŃiunilor rezultate din activităŃi economice pentru care locul 
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în 
care aceste operaŃiuni ar fi fost realizate în România conform art. ...5 alin. (2) lit. b), a 
operaŃiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, 
prevăzute la art. ...1 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităŃii 
principale, cu excepŃia următoarelor:  
     a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la 
art. 125 1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;  
     b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. ...3 
alin. (2) lit. b).  
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    Alin. (2) al art. 152 a fost modificat de pct. ... al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 24 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 
iunie 2012.  
     (3) Persoana impozabilă care îndeplineşte condiŃiile prevăzute la alin. (1) pentru 
aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului 
normal de taxă.  
     (4) O persoană impozabilă nou-înfiinŃată poate beneficia de aplicarea regimului 
special de scutire, dacă la momentul începerii activităŃii economice declară o cifră de 
afaceri anuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire şi nu optează pentru 
aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).   
     (5) Pentru persoana impozabilă nou-înfiinŃată care începe o activitate economică 
în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevăzut la alin. (1).   
  Alin. (5) al art. 152 a fost modificat de pct. ... al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 24 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 
iunie 2012.  
     (6) Persoana impozabil ă care aplic ă regimul special de scutire şi a cărei 
cifr ă de afaceri, prev ăzută la alin. (2), este mai mare sau egal ă cu plafonul de 
scutire prev ăzut la alin. (1) trebuie s ă solicite înregistrarea în scopuri de TVA, 
conform art. 153, în termen de 10 zile de la data a tingerii ori dep ăşirii plafonului. 
Data atingerii sau dep ăşirii plafonului se consider ă a fi prima zi a lunii 
calendaristice urm ătoare celei în care plafonul a fost atins ori dep ăşit. Regimul 
special de scutire se aplic ă până la data înregistr ării în scopuri de TVA, conform 
art. 153. Dacă persoana impozabil ă respectiv ă nu solicit ă sau solicit ă 
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale compe tente au dreptul s ă stabileasc ă 
obliga Ńii privind taxa de plat ă şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi tr ebuit 
să fie înregistrat ă în scopuri de tax ă conform art. 153. 
     Alin. (6) al art. 152 a fost modificat de pct. ... al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 24 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 
iunie 2012.”  
 
 In calitate de persoana impozabila, domnul ... avea obligaŃia potrivit prevederilor 
art.152 alin. (6) „sa solicite înregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in  termen 
de 10 zile de la data atingerii sau dep ăşirii plafonului .” cu atât mai mult cu cat si-a 
asumat aceasta obligaŃie chiar prin contractele de vânzare-cumpărare a căror valoare 
au constituit baza impozabila pentru TVA contestata, respectiv prin contractele 
menŃionate mai sus. 
 Prin urmare, potrivit prevederilor legale mai sus citate, se retine ca persoana 
impozabila care este stabilita in România si care realizează sau intenŃionează sa 
realizeze o activitate economica ce implica operaŃiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu 
drept de deducere este obligata sa solicite înregistrarea in scopuri de TVA la organul 
fiscal competent in termen de 10 zile de la sfârşitul lunii in care a atins sau a depăşit 
plafonul de scutire, respectiv cifra de afaceri anuala declarata sau realizata este 
superioara plafonului de 65.000 euro. 
 In acest sens, s-a pronunŃat si DirecŃia generala de legislaŃie Cod fiscal si 
reglementari vamale prin Adresa nr. 677791/....11.2015, transmisa de dl. Vicepreşedinte 
ANAF Florin Tunari, dispunând reluarea inspecŃiilor fiscale având in vedere precizările 
formulate de DirecŃia generala legislaŃie si Cod fiscal in cauza, in care se precizează 
următoarele: 
 ,,La o atenta analiza a dispoziŃiilor legale in domeniul TVA, respectiv a 
prevederilor art. 153 si art. 152 din Codul fiscal, se poate observa ca acestea nu au 
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reglementat niciodat ă sanc Ńiuni in cazul estim ării de câtre persoana  impozabila a 
unei cifre de afaceri ce urmeaz ă a fi ob Ńinute sub plafonul special de scutire de 
TVA aplicabil pentru mici întreprinderi , in acest sens fiind reglementarea din norma 
scrisa si, de asemenea, poziŃia exprimata de direcŃia noastră in numeroase adrese in 
care am răspuns diverselor solicitări pe aceasta tema. NesancŃionarea persoanei 
impozabile care estimează o cifra de afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazutla 
art. 152 alin. (1) din Codul fiscal nu se justifica dintr-un considerent lesne de interes si 
anume faptul ca aceasta depinde de acordurile comerciale încheiate sau viitoare, nu 
este predictibila in orice circumstanŃe si, prin urmare persoanei impozabile nu i se poate 
imputa faptul ca nu a estimat corect cifra de afaceri pe care urmează sa o realizeze. 
 Prin urmare, in vederea stabilirii momentului la care intervin e obliga Ńia 
înregistr ării in scopuri de TVA relevanta este cifra de aface ri realizata  de persoana 
impozabila . De asemenea, legea permite înregistrarea in scopuri de TVA prin op Ńiune  
a persoanelor impozabile, inclusiv a persoanelor impozabile nou infinitate, in cazul in 
care acestea estimează un volumul al tranzacŃiilor peste plafonul special de scutire de 
taxa prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, fara a sancŃiona insa persoana 
impozabila in cazul in care a subevaluat nivelul cifrei de afaceri in declaraŃia depusa in 
vederea înregistrării. 
 Faptul ca cifra de afaceri care serveşte drept referinŃa pentru aplicarea art. 152 
alin. (1) din Codul fiscal este constituita din valoarea totala a livrărilor de bunuri si a 
prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic 
este deopotrivă un argument suplimentar in susŃinerea faptului ca, din perspectiva TVA, 
in vederea efectuării unei juste impuneri, sunt relevante operaŃiunile certe efectuate de 
persoana impozabila si nu modul in care acestea sunt estimate, in acest sens este 
relevanta poziŃia CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene care, in considerentele din 
hotărârea in cauzele conexate C-249/12 si C-250/12, Tulica si alŃii, menŃionează ca in 
conformitate cu regula generala prevăzuta la articolul 73 din Directiva TVA, ,,baza de 
impozitare pentru livrarea unui bun sau pentru pres tarea unui serviciu, efectuate 
cu titlu oneros, este constituita de contrapartida primita in mod real in acest sens 
de persoana impozabila. Aceasta contrapartida const ituie valoarea subiectiva, 
respectiv valoarea primita in mod real, iar nu valo area estimata conform unor 
criterii obiective  (a se vedea in special Hotărârea din 5 februarie 1981, Cooperatieve 
Aardappelenbewaarplaats, 154/80, Rec., p. 445, punctul 13, si Hotărârea din 26 aprilie 
2012, Balkan and Sea Properties si Provadinvest, C-621/10 si C-129/11 , punctul 43)". 
 
 In data de ....08.2012 , conform constatărilor organelor de inspecŃie fiscala si 
Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .../....08.2012, prin care dl. ..., in 
calitate de vânzător, a livrat apartamentul nr. 22 la mansarda in suprafaŃa de 51 mp + 15 
mp teren, in valoare de....lei ,  iar plafonul de scutire a fost dep ăşit ( 220.000 lei : 12 
luni x 8 luni = ... lei).  
  La data de ....08.2012, petentul a înregistrat o cifra de afaceri in suma de 
172....7 lei, depăşind astfel plafonul de ...5.667 lei pentru aplicarea regimului special de 
scutire pentru întreprinderile mici, plafon prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 
 In conformitate cu prevederile art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare: ,,Persoana impozabila care aplica 
regimul de scutire si a cărei cifra de afaceri, prevăzuta la alin. (2), este mai mare sau 
egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite 
înregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data 
atingerii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se considera a fi prima zi a 
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lunii calendaristice următoare celei in care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul 
special de scutire se aplica pana la data înregistr ării in scopuri de TVA, conform 
art.153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita înregistrarea cu 
întârziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabilească obligaŃii privind taxa 
de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie înregistrat  in 
scopuri de taxa, conform art. 153’’ .  
 In consecinŃa, data la care petentul a depăşit plafonul prevăzut la art. 152 alin. 
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 
a fost ....08.2012 si ar fi trebuit sa solicite înregistrarea in scopuri de TVA pana la data  
10.09.2012. 
 Înregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA este reglementata la 
art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare. Astfel, potrivit alin.(1) lit.b) al acestui  articol, in forma in vigoare in anul 2012, 
prevede: 
 “(1) Persoana impozabila care este stabilita in România, conform art.125^1 
alin.(2) lit.b), si realizează sau intenŃionează sa realizeze o activitate economica ce 
implica operaŃiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adăugata cu drept de 
deducere trebuie sa solicite înregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, 
după cum urmează: 
 (…) b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de 
scutire prevăzut la art.152 alin.(1), in termen de 10 zile de la sfârşitul lunii in care a atins 
sau depăşit acest plafon;” 
coroborat cu pct. 66 din HG nr. 44/2004 privind NM de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu 
modificările si completările ulterioare: 
 ,,66. (1)in cazul in care o persoana este obligata sa solicite înregistrarea in 
condiŃiile art. 153 alin. (1), (2), (4), (5) sau (7) din Codul fiscal,înregistrarea respectivei 
persoane se va considera valabila începând cu:  
 (…)c) prima zi a lunii urm ătoare celei in care persoana impozabila solicita 
înregistrarea in cazurile prev ăzute la art. 153 alin. (1) lit. b) si, dup ă caz, la alin. (2) 
din Codul fiscal, ” 
 Având in vedere prevederile legale antementionate si constatările organelor de 
inspecŃie fiscala, dl. ... avea obliga Ńia înregistr ării ca pl ătitor de TVA începând cu 
data de 01.10.2012.  
 Având in vedere cele men Ńionate mai sus, rezulta ca in mod eronat organele 
de inspec Ńie fiscala au calculat TVA pentru tranzac Ńiile desf ăşurate in datele de 
....08.2012 si 10.09.2012, stabilind astfel taxa pe  valoarea ad ăugata in suma de ... 
lei (... lei pentru tranzac Ńia derulata in data de ....08.2012 si ... lei pentr u tranzac Ńia 
derulata in data de 10.09.2012), dar pentru tranzac Ńiile derulate dup ă 01.10.2012 
petentul avea obliga Ńia calcul ării si declar ării TVA.  
 

Având in vedere cele prezentate mai sus, prevederile legale invocate mai sus, 
precum si documentele existente la dosarul cauzei, in ceea ce priveşte acest capăt de 
cerere, contestaŃia urmează a fi admisa pentru TVA in suma ... lei , cu aplicarea 
prevederilor art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala: 
 ,,Art. 279. – (1) Prin decizie contestaŃia va putea fi admisa, in totalitate sau in 
parte , ori respinsa. 
 (2) In cazul admiterii contestaŃiei se decide, după caz, anularea totala sau 
par Ńiala a actului atacat”.  
si cu consecinŃa anularii parŃiale a Deciziei de impunere privind obligaŃiile suplimentare 
de plata stabilite de inspecŃia fiscala nr. .../....2017, 
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III.2.B. Referitor la cota de TVA colectata pentru  livrarea  efectuata de dl....  

in perioada supusa verific ării.  
 In fapt, organele de inspecŃie fiscala au colectat TVA pentru 5 tranzacŃii, prezentate 
in Anexa nr. 3 la raportul de inspecŃie fiscala.  Din cele cinci imobile, trei au fost vândute 
in mod singular de către dl. ..., iar doua au fost vândute împreuna cu ....  

In timpul inspecŃiei fiscale, pentru doua tranzacŃii in care vânzarea apartamentelor 
s-a efectuat împreuna cu ..., in cadrul bazei de impozitare s-a luat in calcul doar procentul 
de 50%, adică partea aferenta domnului .... Baza de impozitare a fost calculata prin 
extragerea cotei de TVA din cadrul valorii de vânzare înscrisa pe contract, conform art. 
137 alin.1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, a Deciziei nr.2/2011 si a HCEJ C-249/12 si C-250/12 . 
 Pentru 2 din cele 5 apartamente ( tranzacŃia derulata in data de 10.09.2012, pentru 
care conform celor precizate la capătul de cerere anterior petentul nu datorează TVA,  si 
tranzacŃia derulata in data de 30.10.2012) TVA a fost calculata cu cota redusa de 5% 
deoarece domnul ... a prezentat declaratii de la clienŃii-cumparatori, respectiv de la … si 
de la …. 
 Pentru celelalte tranzacŃii s-a aplicat cota standard de 24%. 
 Conform Anexei nr. 3, din totalul de .... lei, valoare tranzacŃionata înscrisa in 
contractele de vânzare - cumpărare, baza de impozitare a fost stabilita la valoarea de ... 
lei , iar TVA aferenta acestei baze   este in suma de ... lei. 
 
 Cu ocazia depunerii contestaŃiei, petentul a mai prezentat declaraŃii pentru 
Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. .../....08.2012 , pentru care in mod 
eronat organele de inspecŃie fiscala au calculat TVA, si pentru Contractul d vânzare 
cumpărare autentificat sub nr. .../11.04.2013. 
 
 In drept,  art. ...0(2)^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
si completările ulterioare, prevede următoarele: 
 ,,(2^1) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea 
locuinŃelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul 
pe care este construită locuinŃa include şi amprenta la sol a locuinŃei. În sensul 
prezentului titlu, prin locuinŃă livrată ca parte a politicii sociale se înŃelege:  
     a) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi 
utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;  
     b) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi 
utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu 
handicap; 
     c) livrarea de locuinŃe care au o suprafaŃă utilă de maximum 120 m, exclusiv 
anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu 
depăşeşte suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziŃionate de 
orice persoană necăsătorită sau familie. SuprafaŃa utilă a locuinŃei este cea definită prin 
Legea locuinŃei nr. 1.../1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Cota redusă se aplică numai în cazul locuinŃelor care în momentul vânzării pot fi locuite 
ca atare şi dacă terenul pe care este construită locuinŃa nu depăşeşte suprafaŃa de 250 
m, inclusiv amprenta la sol a locuinŃei, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul 
imobilelor care au mai mult de două locuinŃe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei 
locuinŃe nu poate depăşi suprafaŃa de 250 m, inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei 
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locuinŃe. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziŃiona o singură locuinŃă cu 
cota redusă de 5%, respectiv:  
     1. în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deŃinut şi să nu deŃină nicio locuinŃă 
în proprietate pe care au achiziŃionat-o cu cota de 5%;  
     2. în cazul familiilor, soŃul sau soŃia să nu fi deŃinut şi să nu deŃină, fiecare sau 
împreună, nicio locuinŃă în proprietate pe care a/au achiziŃionat-o cu cota de 5%; 
    d) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în 
vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenŃionată unor persoane sau familii a 
căror situaŃie economică nu le permite accesul la o locuinŃă în proprietate sau 
închirierea unei locuinŃe în condiŃiile pieŃei.” 
 Acestea se coroborează cu prevederile pct. 23 din HG 44/2004 privind normele 
de aplicare a Codului fiscal: 
 ,, 23. (1) Taxa se determină prin aplicarea cotei standard sau a cotelor reduse 
asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.  
     (2) Se aplică procedeul sutei mărite pentru determinarea sumei taxei, respectiv 
24 x 100/124 în cazul cotei standard şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în cazul cotelor 
reduse, atunci când preŃul de vânzare include şi taxa. De regulă, preŃul include taxa în 
cazul livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii direct către populaŃie, pentru care 
nu este necesară emiterea unei facturi potrivit art. 155 alin. (9) din Codul fiscal, precum 
şi în orice situaŃie în care prin natura operaŃiunii sau conform prevederilor contractuale 
preŃul include şi taxa. (…) 
  (7) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. ...0 alin. (2^1) din Codul fiscal se 
aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, 
a locuinŃelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de a 
dispune ca şi un proprietar de bunurile prevăzute la art. ...0 alin. (2^1) lit. a)-d) din Codul 
fiscal. Pentru livrările prevăzute la art. ...0 alin. (2^1) lit. a), b) şi d) din Codul fiscal, cota 
redusă de TVA de 5% se aplică inclusiv pentru terenul pe care este construită locuinŃa. 
(…) 

(10) În vederea îndeplinirii condiŃiei prevăzute la art. ...0 alin. (2^1) lit. c) pct. 1 şi 
2 din Codul fiscal, cump ărătorul va pune la dispozi Ńia vânz ătorului, înainte sau în 
momentul livr ării bunului imobil, o declara Ńie pe propria r ăspundere, autentificat ă 
de un notar, din care s ă rezulte c ă sunt îndeplinite condi Ńiile stabilite la art. ...0 
alin. (2^1) lit. c) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, care va fi p ăstrat ă de vânz ător pentru 
justificarea aplic ării cotei reduse de TVA de 5%. 
   (11) Persoanele impozabile care livrează locuinŃe vor aplica cota de 5% inclusiv 
pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la 
momentul livrării vor fi îndeplinite toate condiŃiile impuse de art. ...0 alin. (2^1) lit. c) din 
Codul fiscal şi sunt în posesia declaraŃiei prevăzute la alin. (10). În situaŃia în care 
avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei de 19% ori, după caz, de 24%, datorită 
neprezentării de către cumpărător a declaraŃiei prevăzute la alin. (10) sau din alte 
motive obiective, la livrarea bunului imobil se pot efectua regularizările prevăzute la art. 
...0 alin. (4) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%, dacă toate condiŃiile 
impuse de art. ...0 alin. (2^1) lit. c) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate şi de 
prezentele norme metodologice, sunt îndeplinite la data livrării. 
     (12) Pentru clădirile prevăzute la art. ...0 alin. (2^1) lit. a), b) şi d) din Codul fiscal, 
cump ărătorul va pune la dispozi Ńia vânz ătorului o declara Ńie pe propria 
răspundere, autentificat ă de un notar, din care s ă rezulte c ă va utiliza aceste 
clădiri conform destina Ńiei prev ăzute de lege, care va fi p ăstrat ă de vânz ător 
pentru justificarea aplic ării cotei reduse de TVA de 5% . DeclaraŃia trebuie 
prezentată înainte sau în momentul livrării locuinŃei. (…)” 



29 

 
 Prin urmare, conform prevederilor legale antecitate, cota redusa de TVA de 5% 
se aplica numai pentru livrările de locuinŃe ca parte a politicii sociale, respectiv pentru 
acele livrări care îndeplinesc condiŃiile cumulative stabilite de legiuitor, printre care si 
cea referitoare la dotările si utilităŃile necesare, care, la data livrării, satisfac cerinŃele de 
locuit ale unei persoane sau familii.  

De asemenea, potrivit actelor normative sus menŃionate se reŃine că vânzătorul 
poate aplica cota de TVA de 5% dacă cumpărătorul prezintă o declaraŃie pe propria 
răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiŃiile 
prevăzute de lege, respectiv în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deŃinut şi să nu 
deŃină nici locuinŃă în proprietate pe care au achiziŃionat-o cu cota de 5%, iar în cazul 
familiilor, soŃul sau soŃia să nu fi deŃinut şi să nu deŃină, fiecare sau împreună, nici 
locuinŃă în proprietate pe care a/au achiziŃionat-o cu cota de 5%. 

 
Spetei ii sunt incidente prevederile art. 73 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 

privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia: 
„ ART. 73 
Sarcina probei în dovedirea situaŃiei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul/Plătitorul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat 

la baza declaraŃiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.” 
În ceea ce priveşte dreptul contestatorilor de a depune probe noi în susŃinerea 

cauzei, sunt incidente prevederile art. 276 alin. (4) din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 
privind Codul de procedură fiscală, unde se precizează: 

,,(4) Contestatorul, intervenienŃii sau împuterniciŃii acestora poate/pot să depună 
probe noi în susŃinerea cauzei. În această situaŃie, organului fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, după caz, 
i se oferă posibilitatea să se pronunŃe asupra acestora". 

Din normele legale mai sus prezentate, coroborate cu documentele depuse de 
petent împreună cu contestaŃia, se reŃine ca acesta şi-a exercitat posibilitatea conferită 
de legiuitor prin dispoziŃiile art. 276 alin.4 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind 
Codul de procedură fiscală, depunând mijloace de probă noi. 

In legătura cu aceste înscrisuri de natura mijloacelor de proba se retine ca 
organele de inspecŃie fiscală, în referatul cu propuneri de soluŃionare au constatat 
depunerea lor odată cu contestaŃia, iar din documentele existente la dosarul cauzei 
rezulta ca organului fiscal emitent al deciziei de impunere contestate, competent în 
întocmirea referatului cu propuneri de soluŃionare a contestaŃiei conform pct.3.4 din 
OPANAF nr.3741/2015, de a se pronunŃa asupra acestora, în condiŃiile legii, a făcut 
următoarele precizări: 

,,Întrucât contribuabilul a mai prezentat declaraŃii pentru apartamentul nr. … din 
str. ... nr. .. bl, .. si pentru apartamentul .. din str. .. ... nr. .., organul de control a 
recalculat TVA ul datorat pentru aceste doua apartamente rezultând o diminuare a TVA 
ului datorat cu suma de .. lei, respectiv de la suma iniŃiala de … lei (... + …) la suma de  
… lei (… + …). 

In urma recalculării TVA ul datorat pentru aceste doua apartamente, obligaŃia 
iniŃiala de ... lei va fi … lei. 

Fata de acest capăt de cerere propunem recalcularea obligaŃiei iniŃiale urmare a 
probelor suplimentare prezentate de contribuabil." 

 
In ceea ce prive şte tranzac Ńia derulata in data de ....2013, se retine ca 

petentul nu a prezentat nicio declara Ńie pe propria r ăspundere, autentificat ă de un 
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notar, din care s ă rezulte c ă sunt îndeplinite condi Ńiile stabilite la art. ...0 alin. 
(2^1) lit. c) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, care va fi p ăstrat ă de vânzător pentru 
justificarea aplic ării cotei reduse de TVA de 5%. 

 
In raport de analiza anterior efectuata, de soluŃia pronunŃata pentru capătul de 

cerere anterior, de susŃinerile contestatorului, de documentaŃia anexata contestaŃiei si 
de calculul organelor de inspecŃie fiscala, in conformitate cu dispoziŃiile exprese ale  art. 
113 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, unde se arata: 
 ART. 113 
         Obiectul inspecŃiei fiscale 
 (1) InspecŃia fiscala reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităŃii şi 
conformităŃii declaraŃiilor fiscale, corectitudinii şi exactităŃii îndeplinirii obligaŃiilor în 
legătura cu stabilirea obligaŃiilor fiscale de câtre contribuabil/plătitor, respectării 
prevederilor legislaŃiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor 
de impozitare şi a situaŃiilor de fapt aferente, stabilirea diferenŃelor de obligaŃii fiscale 
principale.”,  
contestaŃia urmează a fi admisa pentru TVA in suma de 23.376 lei (31.004 lei  -7.628 
lei), cu aplicarea prevederilor art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala: 
 ,,Art. 279. – (1) Prin decizie contestaŃia va putea fi admisa, in totalitate sau in 
parte , ori respinsa. 
 (2) In cazul admiterii contestaŃiei se decide, după caz, anularea totala sau 
par Ńiala a actului atacat”.  
si cu consecinŃa anularii parŃiale a Deciziei de impunere privind obligaŃiile suplimentare 
de plata stabilite de inspecŃia fiscala nr. .../....2017. 
         

Pentru considerentele arătate in conŃinutul deciziei, in temeiul art. 268, art. 272 
alin. (1), (2) si (6),  279 alin. (1) si (2)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală,  se 

 
 

DECIDE: 
 

 - respingerea ca neîntemeiata a contesta Ńiei  formulate de dl. ... împotriva  
Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de 
impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele fizice nr..../....2017, pentru 
suma de …. lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată; 
 

- admiterea par Ńiala a contesta Ńiei  formulate de dl. ... împotriva  Deciziei de 
impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare 
stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele fizice nr..../....2017, pentru suma de 
…. lei reprezentând taxa pe valoarea; 

 
 - transmiterea spre legala soluŃionare catre AJFP ... a cerererii petentului privind 
recalcularea impozitului pe venit aferent tranzacŃiilor imobiliare, in cota de 3% prin 
raportare la preŃul fara TVA al tranzacŃiilor, si compensarea diferenŃei de impozit cu TVA 
datorata. 
 

- prezenta decizie se comunica la :      
  - dl. ...; 
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  - AJFP Timis.   
     

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la instanta competenta in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei. 

 
 

 
DIRECTOR  GENERAL  

 


