Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR. __54___
din ______20.05.20011________
privind solu ionarea contesta iei formulat de
........................,
din mun. Suceava, str. ……………., jud. Suceava,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ………….. i reînregistrat sub nr. ………….

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat de
Serviciul juridic prin adresa nr. …………….., cu privire la reluarea solu ion rii
contesta iei formulate de ........................, cu domiciliul în mun. Suceava, str.
………………………., jud. Suceava, împotriva Deciziei de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ie fiscal nr. ........................
emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. ........................ întocmite de Activitatea
de Inspec ie Fiscal Suceava.
Prin Decizia nr. ........................, Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava a suspendat solu ionarea contesta iei formulat de ........................
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite
de inspec ie fiscal nr. ........................, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
........................, întocmite de Activitatea de Inspec ie Fiscal Suceava, pân la
pronun area solu iei definitive pe latur penal .
Serviciul juridic din cadrul DGFP Suceava comunic organului de solu ionare
a contesta iilor constituit în cadrul DGFP Suceava Sentin a nr. ........................ a
Tribunalului Suceava, precizând c sentin a este irevocabil .
Prin Sentin a nr. ........................ a Tribunalului Suceava din dosarul nr.
........................, se anuleaz decizia nr. ........................ emis de DGFP Suceava i
oblig DGFP Suceava s solu ioneze contesta ia formulat de persoana fizic i
înregistrat sub nr. .........................
........................
cu
domiciliul
în
municipiul
Suceava,
str.
……………………….. jud. Suceava contest m surile stabilite prin Decizia de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ie fiscal
nr. ........................, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. ........................,
întocmite de Activitatea de Inspec ie Fiscal Suceava, privind suma total de
........................ lei, reprezentând:
........................ lei – TVA;
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........................ lei – major ri de întârziere aferente TVA.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 214 alin. 3
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit s se pronun e
asupra contesta iei.
I. Persoana fizic ........................ contest m surile stabilite prin Decizia
de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal nr. ........................, emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Suceava, în
baza Raportului de inspec ie fiscal nr. ........................, privind obliga iile fiscale în
sum total de ........................ lei, reprezentând TVA în sum de ........................ lei
i major ri de întârziere TVA în sum de ........................ lei.
În sus inerea contesta iei petentul precizeaz c toate tranzac iile au fost
efectuate prin notariate i a achitat impozitul eferent acestor sume conform art. 77 alin.
1 Cod Fiscal.
Petentul precizeaz de asemenea c D.G.F.P. Suceava a constatat faptul c a
dep it plafonul de scutire la plata TVA, reglementat de Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, art. 152 alin. 1, la data de 27 august 2007, odat cu tranzac ia
autentificat sub nr. .........................
De asemenea, contestatorul consider c , în conformitate cu art. 141 alin. 2
lit. f din Codul Fiscal, a a cum era prev zut la data vânz rii „livrarea de c tre orice
persoan a unei construc ii, a unei p r i a acesteia i a terenului pe care era construit ,
precum i a oric rui alt teren. Prin excep ie, scutirea nu se aplic pentru livrarea unei
construc ii noi, a unei p r i a acesteia sau a unui teren construibil, dac este efectuat
de o persoan impozabil care i-a exercitat ori ar fi avut dreptul s - i exercite dreptul
de deducere total sau par ial a taxei pentru achizi ia, transformarea sau construirea
unui astfel de imobil”, ori, la aceea dat petentul sus ine c nu era persoan cu drept de
a deduce total sau par ial a taxei de achizi ie.
Petentul sus ine c , potrivit art. 127 alin. 2 Cod Fiscal, „în sensul prezentului
titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor, comercian ilor sau
prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i activit ile
profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economic
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de venituri cu
caracter de continuitate”. În conformitate cu prevederile codului comercial, actele de
comer care au ca obiect imobile – construc ii i/sau terenuri – nu sunt considerate acte
de comer ele fiind esen ialmente civile, respectiv toate aceste acte au caracter
necomercial.
Nefiind acte comerciale, activitatea de vânzare a imobilelor, chiar i cu
caracter de continuitate, nu poate fi încadrat în activit ile prev zute de art. 127 alin. 2
Cod fiscal, nefiind o activitate a unui produc tor, comerciant sau prestator de servicii.
De asemenea, contestatorul precizeaz c organele fiscale au ignorat faptul
c , în conformitate cu Codul comercial în vigoare, numai bunurile mobile constituie
obiect al vânz rii-cump r rii comerciale, în timp ce bunurile mobile i opera iunile cu
bunuri imobile sunt calificate ca fiind acte civile i nu comerciale, i nu intr sub
inciden a no iunii de activitate economic .
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Petentul sus ine c la aceasta se adaug i faptul c normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal prevedeau expres c vânzarea locuin elor proprietate personal
nu are caracter de continuitate. Din punct de vedere juridic vânzarea este instantanee,
deci nu poate fi continu .
Se precizeaz de asemenea c neretroactivitatea legii constituie un principiu
de drept consacrat de Constitu ia României i aplicându-se legisla iei în vigoare, or, în
situa ia de fa , organele fiscale în sus inerile din decizia de impunere invoc
dispozi iile normative introduse prin completarea legii, respectiv OUG nr. 109/2009,
ceea ce echivaleaz cu aplicarea retroactiv a legii.
Contestatorul precizeaz de asemenea c , aplicarea cotei de TVA s-a f cut la
valoarea de vânzare trecut în contract, f r s se in seama de costurile pe care le-a
efectuat cu ocazia construirii acestor imobile.
Autoriza ii de construire, documenta iile conform Legii 10/1995 privind
disciplina în construc ii, materiale de construc ii etc. organele fiscale calculând cota
TVA la valoarea din contractele autentice de vânzare-cump rare, f r s solicite sau s
verifice care au fost costurile care s-ar fi putut deduce.
Nu în ultimul rând, în situa ia de fa , contestatorul consider c doar o
instan de judecat ar putea stabili dac are sau nu calitatea de comerciant, iar nu
organul fiscal, respectiv Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Suceava.
De altfel, jurispruden a CEDO instituie principiul conform c ruia toate
îndoielile ap rute la aplicarea legisla iei fiscale se vor interpreta în favoarea
contribuabilului. În cazul apari iei unei neclarit i în lege, toate îndoielile urmeaz a fi
interpretate în favoarea contribuabilului.
II. Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ie fiscal nr. ........................, emis în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr. ........................, s-au stabilit în sarcina petentului crean e fiscale
în sum total de ........................ lei, reprezentând TVA în sum de ........................
lei i ........................ lei major ri de întârziere aferente TVA.
Inspec ia fiscal desf urat la ........................ a avut ca obiectiv analizarea
tranzac iilor imobiliare efectuate în perioada 01.01.2005 – 31.12.2010, în vederea
stabilirii caracterului economic al acestora, a ob inerii de venituri cu caracter de
continuitate i a verific rii, dac este cazul, a obligativit ii înregistr rii în scopuri TVA,
precum i stabilirea bazei de impozitare, calculul taxei pe valoare ad ugat i a
accesoriilor aferente.
Prin adresa nr. ........................, emis de ANAF, se solicit A.I.F. verificarea
persoanelor fizice care au efectuat tranzac ii imobiliare, care aveau obliga ia
înregistr rii ca pl titori de T.V.A. i nu s-au înregistrat. Urmare acestui fapt, s-a
procedat la solicitarea de informa ii suplimentare referitoare la num rul, natura acestor
tranzac ii precum i la perioada în care acestea au avut loc, de la unit ile fiscale
teritoriale, notari publici i contribuabil.
Astfel, din documentele analizate rezulta urm toarele:
Anul 2005 – organele de inspec ie fiscal nu de in informa ii din care s
rezulte ca ........................ a efectuat tranzactii imobiliare;
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2006 – 1 tranzac ie:
1.1. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ........................, apartamentul ........................ tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. ........................, judetul Suceava, identic cu parcela
................................... înscris în cartea funciar individual nr. ............ a comunei
cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de ......................... Imobilul a fost dobândit prin
cump rare în data de ……… i a fost vândut c tre ………. din Suceava.
2007 – 20 de tranzac ii:
1.2. ........................, împreun cu ........................, ……………, vinde în baza
contractului de vânzare cump rare nr. ……….., apartamentul nr. ……. tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. .............., judetul Suceava, identic cu parcela nr.
............. înscris în cartea funciar individual nr. ............ a comunei cadastrale
Suceava. Pre ul vânz rii este de ………….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare
în baza autoriza iei de construire nr. …….. i a fost vândut c tre ……….. din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de .......... lei.
1.3. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ............, apartamentul nr. ...... tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. ............... judetul Suceava, identic cu parcela nr.
............. înscris în cartea funciar individual nr. ........... a comunei cadastrale Suceava.
Pre ul vânz rii este de …………… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza
autoriza iei de construire nr. ………. i a fost vândut c tre ………. din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ....... lei.
1.4. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ........., apartamentul nr. ........ tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela nr.
.............. înscris în cartea funciar individual nr. ............. a comunei cadastrale
Suceava. Pre ul vânz rii este de …….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. …………. i a fost vândut c tre ………. din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ...............
1.5. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ........................, apartamentul nr. 513 tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ................, judetul Suceava, identic cu
parcela nr. ............. înscris în cartea funciar individual nr. ............... a comunei
cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de ………… lei. Imobilul a fost dobândit prin
edificare în baza autoriza iei de construire nr. ……….. i a fost vândut c tre ………….
din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum ............. lei.
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1.6. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ............., apartamentul nr........ tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela nr.
................. înscris în cartea funciar individual nr. ....... a comunei cadastrale Suceava.
Pre ul vânz rii este de ………… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza
autoriza iei de construire nr. ………. i a fost vândut c tre ……… din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ........... lei.
1.7. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ..............., apartamentul nr. ........ tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ............, judetul Suceava, identic cu parcela
nr. ................. înscris în cartea funciar individual nr. ............ a comunei cadastrale
Suceava. Pre ul vânz rii este de ……….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. ……… i a fost vândut c tre ………… din Bosanci,
jude ul Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de .......... lei.
1.8. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ........., apartamentul nr. ....... tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. .............., judetul Suceava, identic cu parcela
nr............înscris în cartea funciar individual nr. ............. a comunei cadastrale
Suceava. Pretul vânz rii este de ............. lei. Imobilul a fost dobandit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. .......... i a fost vândut catre Senic Radu din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ............. lei.
1.9. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare ................................., apartamentul nr. ..... tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ..............., judetul Suceava, identic cu
parcela nr. ............ înscris în cartea funciar individual nr. ....... a comunei cadastrale
Suceava. Pre ul vânz rii este de ………. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza
autoriza iei de construire nr. ……. i a fost vândut c tre ……… din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de .......... lei.
2.0 ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ............., apartamentul nr. ............ tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela
nr. ............... înscris în cartea funciar individual nr. .......... a comunei cadastrale
Suceava. Pre ul vânz rii este de …………. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. ………… i a fost vândut c tre ………. din
Dumbrava, sat Gr nice ti, jude ul Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ............ lei.
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2.1. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. …………., apartamentul nr. …….. tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ..........., judetul Suceava, identic cu parcela
nr. ........... înscris în cartea funciar individual nr. ......... a comunei cadastrale
Suceava. Pre ul vânz rii este de ………. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. ………… i a fost vândut c tre …….. din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de .............. lei.
2.2. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ……, apartamentul nr. ……… tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. ................, judetul Suceava, identic cu parcela nr.
............. înscris în cartea funciar individual nr. ......... a comunei cadastrale Suceava.
Pre ul vânz rii este de ……… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza
autoriza iei de construire nr. …….. i a fost vândut c tre ……….. din Zamostea, jude ul
Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ........ lei.
2.3 ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ….., apartamentul nr. ….. tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela nr.
.............. înscris în cartea funciar individual nr. ............ a comunei cadastrale
Suceava. Pre ul vânz rii este de ……….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. …….. i a fost vândut c tre ……….. din Zamostea,
jude ul Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ...... lei.
2.4. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. …………, apartamentul nr. …….. tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ..........., judetul Suceava, identic cu parcela
nr. ............ înscris în cartea funciar individual nr. ........... a comunei cadastrale
Suceava i apartamentul nr. .... tip mansard situat în municipiul Suceava, str. ..........,
judetul Suceava, identic cu parcela nr. ........... înscris în cartea funciar individual nr.
........... comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de ……… lei. Imobilul a fost
dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr. ………. i a fost vândut
c tre ……. din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ...... lei.
2.5. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. …………, apartamentul nr. …… tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ..........., judetul Suceava, identic cu parcela
nr. .......... înscris în cartea funciar individual nr. .......... a comunei cadastrale
Suceava. Pretul vânz rii este de .............. lei. Imobilul a fost dobandit prin edificare în
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baza autoriza iei de construire nr. .......... i a fost vândut catre .............., judetul
Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ........... lei.
2.6. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ……….., apartamentul nr. …….. tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ............, judetul Suceava, identic cu parcela
nr. .......... înscris în cartea funciar individual nr. ..... a comunei cadastrale Suceava.
Pretul vânz rii este de ...... lei. Imobilul a fost dobandit prin edificare în baza
autoriza iei de construire nr. ........... i procesul verbal de receptie nr. ....... i a fost
vândut catre ........., judetul Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ......... lei.
2.7. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ………., apartamentul nr. ….. tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. ............, judetul Suceava, identic cu parcela nr.
................ înscris în cartea funciar individual nr. ........... a comunei cadastrale
Suceava. Pretul vânz rii este de .......... lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. ............. i procesul verbal de receptie nr. ........... i a
fost vândut catre ............, judetul Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de .......... lei.
2.8. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. …….., apartamentul nr. …… tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. .........., judetul Suceava, identic cu parcela nr. .............
înscris în cartea funciar individual nr. ........... a comunei cadastrale Suceava. Pretul
vânz rii este de ............ lei. Imobilul a fost dobandit prin edificare în baza autoriza iei
de construire nr. .......... i procesul verbal de receptie nr. ............. i a fost vândut catre
Dumitriu Carmen, judetul Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ........... lei.
2.9. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ……….., apartamentul nr………. tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ..................., judetul Suceava, identic cu
parcela nr. ............. înscris în cartea funciar individual nr. ........ a comunei cadastrale
Suceava. Pretul vânz rii este de .................. lei. Imobilul a fost dobandit prin edificare
în baza autoriza iei de construire nr. ........ i procesul verbal de receptie nr. ............ i a
fost vândut catre .........., Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ......... lei.
3.0. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ……….., apartamentul nr. …… tip
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mansard situat în municipiul Suceava, str. .........., judetul Suceava, identic cu parcela
nr. ......... înscris în cartea funciar individual nr. ........... a comunei cadastrale
Suceava. Pretul vânz rii este de ........... lei. Imobilul a fost dobandit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. ............ i procesul verbal de receptie nr. ............. i a
fost vândut catre ..............., judetul Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ............ lei.
3.1. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ……….., apartamentul nr. …… tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ...................., judetul Suceava, identic cu
parcela nr. ............ înscris în cartea funciar individual nr. .......... a comunei
cadastrale Suceava. Pretul vânz rii este de ...... lei. Imobilul a fost dobandit prin
edificare în baza autoriza iei de construire nr. ............ i procesul verbal de receptie nr.
.......... i a fost vândut catre ......, judetul Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ............ lei.
2008 – 13 tranzac ii
1.1. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ............, apartamentul nr. ........ tip mansard
situat în municipiul Suceava, str. ..........., judetul Suceava, identic cu parcela nr.
........................ înscris în cartea funciar individual nr. .............. a comunei cadastrale
Suceava. Pretul vânz rii este de ............ lei. Imobilul a fost dobandit prin edificare în
baza autoriza iei de construire nr. ............ i procesul verbal de recep ie nr. ............ i a
fost vândut catre ............. din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ................ lei.
1.2. ........................, împreun cu ........................, ........................, vinde în
baza contractului de vânzare cump rare nr. ............, apartamentul nr. .......... tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ................., judetul Suceava, identic cu
parcela nr. ............ înscris în cartea funciar individual nr. .......... a comunei
cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de ………… lei. Imobilul a fost dobândit prin
edificare în baza autoriza iei de construire nr. …….. i procesul verbal de recep ie nr.
……… i a fost vândut c tre ……… din Suceava.
Valoarea tranzac iei aferent asocia ilor ........................ i ........................ este
în sum de ............ lei.
1.3. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ..........., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ....... înscris în cartea
funciar individual ........................ a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este
de ………….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de
construire nr. ……………. i procesul verbal de recep ie din ……… i a fost vândut
c tre ………….. din Suceava.
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1.4. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ..............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ................, judetul Suceava, identic cu parcela nr. ........... înscris în cartea
funciar individual ........................ a comunei cadastrale Suceava. Pretul vânz rii este
de .......... euro, echivalentul a ........... lei(........... lei/euro). Imobilul a fost dobândit prin
edificare în baza autoriza iei de construire nr. ………….. i procesul verbal de recep ie
din 28.05.2008 i a fost vândut c tre ………………. din ...., jude ul Suceava.
Organele de inspec ie men ioneaz c în data de 18.02.2008 s-a pl tit
vânz torului cu titlu de avans suma de …………. euro, echivalentul a …….. lei (3.6379
lei/euro), conform antecontractului de vânzare-cump rare nr. …………….
1.5. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ................, judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............. înscris în
cartea funciar individual ......................... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul
vânz rii este de ………… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei
de construire nr. ………….. i procesul verbal de recep ie din 28.05.2008 i a fost
vândut c tre …………. Cacica, jude ul Suceava.
1.6. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. .............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela nr. .......... înscris în cartea
funciar individual ......................... a comunei cadastrale Suceava. Pretul vânz rii este
de ......... CHF, echivalentul a ....... lei (............. lei/CHF). Imobilul a fost dobândit prin
edificare în baza autoriza iei de construire nr. …………… i procesul verbal de recep ie
din 28.05.2008 i a fost vândut c tre ………… din ...., jude ul Suceava.
1.7. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. .............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ................, judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............ înscris în cartea
funciar individual ......................... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este
de ……….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire
nr. ……….. i procesul verbal de recep ie din 28.05.2008 i a fost vândut c tre
………….. din Moara, jude ul Suceava.
1.8. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. .................., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ........................, judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............ înscris în
cartea funciar individual ............................. a comunei cadastrale Suceava. Pre ul
vânz rii este de ………… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei
de construire nr………….. i procesul verbal de recep ie din ……… i a fost vândut
c tre ……….. din Suceava.
1.9. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela nr. . înscris în cartea funciar
individual ........................ a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de …….
9

lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr.
…………. i procesul verbal de recep ie din …….. i a fost vândut c tre ……….. din
Liteni, jude ul Suceava.
2.0. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ..........., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ............, judetul Suceava, identic cu parcela nr. ........... înscris în cartea
funciar individual .......................... a comunei cadastrale Suceava i apartamentul tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela
nr. ............... înscris în cartea funciar individual .......................... a comunei
cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de ……… lei. Imobilul a fost dobândit prin
edificare în baza autoriza iei de construire nr. …………. i procesul verbal de recep ie
din ……… i a fost vândut c tre ……….. din Suceava.
2.1. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ................., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ......................., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............. înscris în
cartea funciar individual ........................... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul
vânz rii este de …….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de
construire nr. ………… i procesul verbal de recep ie din ……. i a fost vândut c tre
………… din Bucuresti.
2.2. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. .............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ..................., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............. înscris în
cartea funciar individual ......................... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul
vânz rii este de ………. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei
de construire nr. ………… i procesul verbal de recep ie din ………. i a fost vândut
c tre ………….. din Dorohoi, jude ul Suceava.
2.3. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza
contractului de vânzare cump rare nr. ..........., apartamentul tip mansard situat în
municipiul Suceava, str. ..............., judetul Suceava, identic cu parcela nr. .............
înscris în cartea funciar individual ......................... a comunei cadastrale Suceava.
Pre ul vânz rii este de ………. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza
autoriza iei de construire nr. ……… i procesul verbal de recep ie din ………. i a fost
vândut c tre ……… din Suceava.
2009 – 13 tranzac ii
2.4. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ................, apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ................., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............ înscris în
cartea funciar individual nr. ........... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii
este de …………. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de
construire nr. ………. i procesul verbal de recep ie din ………. i a fost vândut c tre
………… din Suceava.
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2.5. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. .............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ....................., judetul Suceava, identic cu parcela nr. .......... înscris în
cartea funciar individual nr. .......... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este
de …………. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de
construire nr. ………. i procesul verbal de recep ie din ……….. i a fost vândut c tre
…………… din Suceava.
2.6. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. .............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ..............., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............ înscris în cartea
funciar individual nr. .............. a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de
…… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr.
……………… i procesul verbal de recep ie din ……… i a fost vândut c tre
……………… din Cluj.
2.7. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ........., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ............., judetul Suceava, identic cu parcela nr. .......... înscris în cartea
funciar individual nr. ................... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este
de ……….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire
nr. ………….. i procesul verbal de recep ie din ……….. i a fost vândut c tre
………….Udesti, jude ul Suceava.
2.8. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ............, apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ...................., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............... înscris în
cartea funciar individual nr. ......................... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul
vânz rii este de ……… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei
de construire nr. ………………………. i procesul verbal de recep ie din …….. i a
fost vândut c tre …….. din Suceava.
2.9. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ..............., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ..................., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ........... înscris în
cartea funciar individual nr. ............ a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii
este de ………….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de
construire nr. ……… i procesul verbal de recep ie din ……… i a fost vândut c tre
……… din Suceava.
3.0. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare ..........................., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ..........., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ........... înscris în cartea
funciar individual nr. ............ a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de
……….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr.
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…….. i procesul verbal de recep ie din ……. i a fost vândut c tre ………. din
Suceava.
3.1. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ........., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ........., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ...... înscris în cartea
funciar individual nr. ...... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de
…….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr.
…….. i procesul verbal de recep ie din ………. i a fost vândut c tre ……… din
Veresti, jude ul Suceava.
3.2. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ........, apartamentul tip mansard situat în municipiul Suceava,
str. ................, judetul Suceava, identic cu parcela nr. .............. înscris în cartea
funciar individual nr. ............. a comunei cadastrale Suceava i apartamentul tip
mansard situat în municipiul Suceava, str. .............., judetul Suceava, identic cu
parcela nr. .......... înscris în cartea funciar individual nr. ........ a comunei cadastrale
Suceava i apartamentul tip mansard situat în municipiul Suceava, str. ............., judetul
Suceava, identic cu parcela nr. ............. înscris în cartea funciar individual nr.
............ a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de …………… lei.
Imobilele a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr. ………. i
procesul verbal de recep ie din ……. i a fost vândut c tre ………. din Suceava.
3.3. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ..........., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ............, judetul Suceava, identic cu parcela nr. ............. înscris în cartea
funciar individual nr. .............. a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de
……… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr.
……….. i procesul verbal de recep ie din ……… i a fost vândut c tre ……… din
Suceava.
3.4. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ..........., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. .............., judetul Suceava, identic cu parcela nr. .......... înscris în cartea
funciar individual nr. ............ a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de
……….. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr.
………. i procesul verbal de recep ie din …….. i a fost vândut c tre …….. din
Suceava.
3.5. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ..........., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. ............, judetul Suceava, identic cu parcela nr. ......... înscris în cartea
funciar individual nr. .......... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de
…………………. lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de
construire nr. …………. i procesul verbal de recep ie din …….. i a fost vândut c tre
……….. din Suceava.
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3.6. ........................, împreun cu ........................, vinde în baza contractului
de vânzare cump rare nr. ........., apartamentul tip mansard situat în municipiul
Suceava, str. .........., judetul Suceava, identic cu parcela nr. ....... înscris în cartea
funciar individual nr. ........... a comunei cadastrale Suceava. Pre ul vânz rii este de
……… lei. Imobilul a fost dobândit prin edificare în baza autoriza iei de construire nr.
……… i procesul verbal de recep ie din …….. i a fost vândut c tre ………din
Suceava.
Din analiza informa iilor ob inute de c tre organele de inspec ie fiscal de la
notarii publici, rezulta faptul c tranzac iile sus-men ionate au fost efectuate de c tre
........................ în asociere cu so ia sa ........................, iar imobilele au fost edificate în
scopul vânz rii i ob inerii de venituri. Data începerii activit ii se consider a fi data de
28.08.2006 - data achizi ion rii imobilului, conform contractului de vânzare cump rare
nr. .........................
De asemenea, s-a constatat faptul c plafonul de scutire la plata TVA,
reglementat de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, art. 152, alin. 1, a fost dep it la data de 27.08.2007, în urma efectu rii
tranzac iilor men ionate în contractul de vânzare cump rare nr. .........................
Organele de inspec ie precizeaz c , urmare dep irii plafonului de scutire
men ionat mai sus, persoana fizic ........................, avea obligatia s solicite
înregistrarea în baza de date a platitorilor de TVA, pân pe data de 10.09.2007, urmând
ca din data de 01.10.2007 s devin pl titor de TVA.
De asemenea, se precizeaz c , în urma analiz rii informa iilor din
documentele prezentate, reprezentând obiectul tranzac iilor efectuate, rezult c , în
perioada 01.10.2007-31.12.2009, ........................, în asociere cu so ia sa ........................,
a efectuat mai multe tranzac ii imobiliare cu apartamente rezultate în urma mansard rii
blocurilor vechi – opera iuni impozabile din punct de vedere al TVA.
Organul de inspec ie fiscal a procedat la stabilirea cuantumului taxei pe
valoarea ad ugat datorat aferent tranzac iilor care intr în sfera de aplicare a TVA
efectuate în perioada 01.10.2007-31.12.2009, precum i la stabilirea major rilor
datorate pentru achitarea cu întârziere a debitului. Suma total stabilit suplimentar
reprezentând TVA de plat este în cuantum de ........................ lei i major ri în sum de
........................ lei, acestea fiind calculate pân la data de 19.04.2010.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având în
vedere motiva iile petentului în raport cu actele normative în vigoare pentru
perioada verificat s-au re inut urm toarele:
Referitor la suma total de ........................ lei, din care ........................ lei
TVA i ........................ lei major ri de întârziere aferente TVA, stabilite prin
Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr. ........................, emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal
Suceava, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit
s se pronun e dac persoana fizic ........................ datoreaz TVA pentru
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vânz rile de construc ii în condi iile în care a dep it plafonul de scutire i nu s-a
înregistrat ca pl titoare de tax pe valoarea ad ugat .
În fapt, în urma inspec iei fiscale desf urate la ........................, s-a constatat
c , în perioada 2006-2009, petentul a efectuat un num r de 47 de tranzac ii imobiliare,
organele de inspec ie considerând astfel c s-a desf urat o activitate economic din
care a ob inut venituri cu caracter de continuitate.
De asemenea, se constat faptul c plafonul de scutire la plata TVA,
reglementat de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, art. 152, alin. 1, a fost dep it la data de 27.08.2007, în urma efectu rii
tranzac iilor men ionate în contractul de vânzare cump rare nr. .........................
Organele de inspec ie precizeaz c , urmare dep irii plafonului de scutire
men ionat mai sus, persoana fizic ........................ avea obliga ia s solicite
înregistrarea în baza de date a pl titorilor de TVA, pân pe data de 10.09.2007, urmând
ca din data de 01.10.2007 s devin pl titor de TVA.
De asemenea, se precizeaz c , în urma analiz rii informa iilor din
documentele prezentate, reprezentând obiectul tranzac iilor efectuate, rezulta c , în
perioada 01.10.2007-31.12.2009, ........................, în asociere cu so ia sa ........................,
a efectuat mai multe tranzac ii imobiliare cu apartamente rezultate în urma mansard rii
blocurilor vechi – opera iuni impozabile din punct de vedere al TVA.
Urmare celor precizate anterior, organul de inspec ie fiscal a procedat la
stabilirea cuantumului taxei pe valoarea adaugata datorata aferent tranzactiilor care
intra în sfera de aplicare a TVA efectuate în perioada 01.10.2007-31.12.2009, precum i
la stabilirea major rilor datorate pentru achitarea cu întârziere a debitului. Suma total
stabilit suplimentar reprezentând TVA de plat este în cuantum de ........................ lei
i major ri în sum de ........................ lei, acestea fiind calculate pana la data de
19.04.2010.
Procesul verbal din data ………… înregistrat sub nr. …………. încheiat de
inspectorii din cadrul Activit ii de inspec ie fiscal Suceava, anex la Decizia de
impunere nr. ........................, contestate de ........................, a fost înaintat organelor de
cercetare penal cu adresa nr. ………, existând indiciile s vâr irii unei infrac iuni a
c rei constatare are o înrâurire hot râtoare asupra solu iei ce urmeaz s fie dat cu
privire la contesta ia formulat .
Prin Decizia nr. ........................, Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava a suspendat solu ionarea contesta iei formulat de ........................
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite
de inspec ie fiscal nr. ........................, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
........................, întocmite de Activitatea de Inspec ie Fiscal Suceava, pân la
pronun area solu iei definitive pe latur penal .
Prin Sentin a nr. ........................ a Tribunalului Suceava din dosarul nr.
........................, se anuleaz decizia nr. ........................ emis de DGFP Suceava i
oblig DGFP Suceava s solu ioneze pe fond contesta ia formulat de persoana fizic i
înregistrat sub nr. .........................
În drept, sunt aplicabile prevederile:
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prevederile art. 126 alin. 1, lit. a, b, i c i art. 127 alin. 1 i 2 din Legea
571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare în perioada supus verific rii:
ART. 126
“Opera iuni impozabile
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în România
cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:
a) opera iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate
cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o
persoan impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca
atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre
activit ile economice prev zute la art. 127 alin. (2);
[…]”.
ART. 127
„Persoane impozabile i activitatea economic
(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care desf oar ,
de o manier independent i indiferent de loc, activit i economice de natura
celor prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.
(2) În sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile
produc torilor comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile
extractive, agricole i activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De
asemenea, constituie activitate economic exploatarea bunurilor corporale sau
necorporale în scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate.
[…]”.
Referitor la prevederile art. 127 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, aplicabile începând cu
data de 01.01.2007, la pct. 3 alin. 1 prev d urm toarele:
“Norme metodologice:
3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, ob inerea de venituri de
c tre persoanele fizice din vânzarea locuin elor proprietate personal sau a altor
bunuri care sunt folosite de c tre acestea pentru scopuri personale, nu va fi
considerat activitate economic , cu excep ia situa iilor în care se constat c
activitatea respectiv este desf urat în scopul ob inerii de venituri cu caracter de
continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal. Transferul bunurilor sau
serviciilor achizi ionate în scop personal de persoanele fizice în patrimoniul
comercial în scopul utiliz rii pentru desf urarea de activit i economice, nu este o
opera iune asimilat unei livr ri de bunuri/prest ri de servicii, efectuate cu plat ,
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iar persoana fizic nu poate deduce taxa aferent bunurilor/serviciilor respective
prin aplicarea procedurii de ajustare prev zut la art. 148 i 149 din Codul fiscal”.
Din textele de lege citate se re ine c , în sfera de aplicare a taxei pe valoare
ad ugat , se cuprind opera iunile care constituie o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, efectuate cu plat ; locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este
considerat a fi în România. Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de
o persoan impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1) i trebuie s rezulte
din una dintre activit ile economice prev zute la art. 127 alin. (2).
În ceea ce prive te persoanele impozabile, în aser iunea art. 127, este
considerat persoan impozabil orice persoan care desf oar de o manier
independent i indiferent de loc, activit i economice care cuprind: activit ile
produc torilor, comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile
extractive, agricole i activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea,
constituie activitate economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în
scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate.
Referitor la cele precizate, pct. 3.1 din Normele metodologice date în
aplicarea art. 127, prev d faptul c ob inerea de venituri de c tre persoanele fizice din
vânzarea locuin elor proprietate personal sau a altor bunuri care sunt folosite de c tre
acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerat activitate economic , cu excep ia
situa iilor în care se constat c activitatea respectiv este desf urat în scopul ob inerii
de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.
Conform art. 7 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, privind defini iile unor termeni comuni:
„ART. 7
(1) În în elesul prezentului cod, termenii i expresiile de mai jos au
urm toarea semnifica ie: […]
20. persoan - orice persoan fizic sau juridic ;”
Potrivit acestor prevederi, este considerat „persoan ” ce intr sub inciden a
prevederilor Codului fiscal „orice persoan fizic sau juridic ”.
Totodat , la art. 125^1, punctele 18 – 21 din acela i act normativ, se prevede c :
ART. 125^1
„Semnifica ia unor termeni i expresii
(1) În sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos au
urm toarele semnifica ii:
18. persoan impozabil are în elesul art. 127 alin. (1) i reprezint
persoana fizic , grupul de persoane, institu ia public , persoana juridic , precum
i orice entitate capabil s desf oare o activitate economic ; [...]
20. persoan neimpozabil reprezint persoana care nu îndepline te
condi iile art. 127 alin. (1) pentru a fi considerat persoan impozabil ;
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21. persoan reprezint o persoan impozabil sau o persoan juridic
neimpozabil sau o persoan neimpozabil ;”
Din coroborarea prevederilor legale men ionate mai sus, se re ine c o
persoan fizic reprezint persoan impozabil în sensul Titlului VI privind taxa pe
valoarea ad ugat , din Codul fiscal, în condi iile în care desf oar , de o manier
independent i indiferent de loc, activit i economice de natura celor prev zute la alin.
127 alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.
Având în vedere prevederile legale citate, se re ine c persoana fizic
........................ este persoan impozabil pentru activit ile economice desf urate în
perioada 2007-2009, constând din vânzarea de construc ii edificate, în scopul ob inerii
de venituri cu caracter de continuitate, respectiv opera iuni impozabile din punct de
vedere al taxei pe valoare ad ugat .
Urmare celor precizate anterior, sus inerile contestatorului conform c rora
vânzarea locuin elor personale nu sunt considerate a fi activit i economice i prin
urmare nu exist obliga ia de a pl ti TVA, nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil
a cauzei, întrucât activitatea desf urat de acesta a fost f cut în scopul ob inerii de
venituri cu caracter de continuitate.
Totodat , potrivit art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu
modific rile i complet rile ulterioare, aplicabil contestatorului în perioada
verificat , când a realizat o cifr de afaceri peste plafonul de scutire:
ART. 152
“Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
[…]

(6) Persoana impozabil care aplic regimul special de scutire i a c rei
cifr de afaceri, prev zut la alin. (2), este mai mare sau egal cu plafonul de
scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie s solicite înregistrarea în scopuri
de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep irii
plafonului. Data atingerii sau dep irii plafonului se consider a fi prima zi a lunii
calendaristice urm toare celei în care plafonul a fost atins sau dep it. Regimul
special de scutire se aplic pân la data înregistr rii în scopuri de TVA, conform
art. 153. Dac persoana impozabil respectiv nu solicit sau solicit înregistrarea
cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s stabileasc obliga ii
privind taxa de plat i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s fie
înregistrat în scopuri de tax , conform art. 153.
(7) Dup atingerea sau dep irea plafonului de scutire sau dup
exercitarea op iunii prev zute la alin. (3), persoana impozabil nu mai poate
aplica din nou regimul special de scutire, chiar dac ulterior realizeaz o cifr de
afaceri anual inferioar plafonului de scutire.
(8) Persoana impozabil care aplic regimul special de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi iilor, în condi iile art.
145 i 146;
b) nu are voie s men ioneze taxa pe factur sau alt document;
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c) este obligat s men ioneze pe orice factur o referire la prezentul
articol, pe baza c reia se aplic scutirea.
(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare i ajust rile de
efectuat în cazul modific rii regimului de tax ”.
La art. 153 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile
i complet rile ulterioare, aplicabil pentru perioada verificat , se stipuleaz c :
ART. 153
“Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(1) Persoana impozabil care este stabilit în România, conform art.
125^1 alin. (2) lit. b), i realizeaz sau inten ioneaz s realizeze o activitate
economic ce implic opera iuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea
ad ugat cu drept de deducere trebuie s solicite înregistrarea în scopuri de TVA
la organul fiscal competent, dup cum urmeaz :
[…]
b) dac în cursul unui an calendaristic atinge sau dep e te plafonul de
scutire prev zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr itul lunii în care
a atins sau dep it acest plafon;
[…]”.
Referitor la aplicarea prevederilor art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, Normele
metodologice de aplicare, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, la
punctul 66 alin (2), prev d urm toarele:
„Norme metodologice:
[…]
(2) În aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economic
se consider ca fiind început din momentul în care o persoan inten ioneaz s
efectueze o astfel de activitate. Inten ia persoanei trebuie apreciat în baza
elementelor obiective ca de exemplu faptul c aceasta începe s angajeze costuri
i/sau s fac investi ii preg titoare necesare pentru ini ierea unei activit i
economice.”
Se re ine c , în situa ia în care o persoan impozabil dep e te plafonul legal
de scutire, organele fiscale competente au dreptul s stabileasc obliga ii privind taxa de
plat i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s fie înregistrat în scopuri de
tax .
Totodat , din prevederile men ionate rezult c activitatea economic se
consider ca fiind început din momentul în care o persoan inten ioneaz s efectueze
o astfel de activitate, inten ie ce este apreciat în baza elementelor obiective, ca de
exemplu faptul c aceasta începe s angajeze costuri i/sau s fac investi ii preg titoare
necesare pentru ini ierea unei activit i economice.
Din documentele existente la dosarul cauzei se re ine c persoana fizic
........................, în asociere cu so ia sa ........................, a efectuat un num r de tranzac ii
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imobiliare constând în vânzare de construc ii, reprezentând apartamente tip mansard ,
realizate în baza unor autoriza ii de construire.
Se re ine c imobilele men ionate au fost dobândite în baza autoriza iei de
construire i au fost destinate vânz rii, contribuabilul desf urând astfel o activitate
economic din care a ob inut venituri cu caracter de continuitate.
Prin urmare, persoana fizic ........................ a desf urat o activitate
economic ce intr în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat , întrucât a realizat
venituri cu caracter continuu.
A a dup cum rezult din textele de lege ce au fost men ionate, o persoan
fizic care realizeaz opera iuni imobiliare care au caracter de continuitate, constând în
vânzarea de construc ii, altele decât cele utilizate în scopuri personale, devine persoan
impozabil , indiferent dac opera iunea este sau nu scutit de TVA.
Persoanele fizice care efectueaz tranzac ii imobiliare constând în vânzarea
de bunuri imobile devin persoane impozabile din perspectiva taxei pe valoarea
ad ugat , deoarece realizeaz fapte de comer .
Din punct de vedere fiscal, opera iunile au caracter de continuitate atunci
când nu pot fi considerate opera iuni ocazionale.
Din cele prezentate rezult c persoana fizic a ob inut venituri cu caracter de
continuitate, desf urând activit i economice începând din anul 2007, a a cum sunt
definite la articolele de lege citate.
Pe cale de consecin , persoana fizic contestatoare, prin opera iunile pe care
le-a desf urat în perioada respectiv , a avut calitatea de persoan impozabil , cu toate
drepturile i obliga iile care decurg din aceast calitate, având ca prim obliga ie
declararea începerii activit ii sale ca persoan impozabil .
În consecin , pentru tranzac iile imobiliare efectuate începând cu data de
01.10.2007, persoana fizic a devenit persoan impozabil , conform prevederilor din
Codul fiscal.
În calitate de persoan impozabil aceasta avea obliga ia, potrivit prevederilor
art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, aplicabil pentru perioada verificat , s solicite înregistrarea ca
pl titori de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep irii plafonului, data
dep irii fiind 27.08.2007.
Prin urmare, tranzac iile imobiliare efectuate de contestator, constând în
vânzarea de apartamente tip mansard construite de acesta, sunt opera iuni taxabile din
punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , persoana fizic având obliga ia s
colecteze pentru livr rile respective taxa pe valoarea ad ugat , conform prevederilor în
materie fiscal men ionate.
Având în vedere c persoana fizic ........................ nu s-a înregistrat ca
pl titoare de TVA la data dep irii plafonului de …………. EURO conform
prevederilor men ionate, rezult c în mod legal organele de inspec ie fiscal au calculat
taxa pe valoarea ad ugat pe perioada scurs între data la care avea obliga ia s solicite
înregistrarea ca pl titor de TVA i data constat rii abaterii.
Referitor la afirma ia contestatorului potrivit c reia, organul de control a
determinat TVA colectat la valoarea de vânzare înregistrat în contract, f r a
ine seama de costurile pe care le-a efectuat cu ocazia construirii imobilelor,
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facem precizarea c la art. 145 din Codul fiscal, modificat i la pct. 45 din HG
44/2004, modificat , se precizeaz c :
ART. 145
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere
(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.
(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent
achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor
opera iuni:
a) opera iuni taxabile;
[…]
(4) În condi iile stabilite prin norme se acord dreptul de deducere a
taxei pentru achizi iile efectuate de o persoan impozabil înainte de înregistrarea
acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153.
[…]”.
“ Norme metodologice:
45. (1) În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoan
impozabil are dreptul s deduc taxa pentru achizi iile efectuate de aceasta
înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul
fiscal, din momentul în care aceast persoan inten ioneaz s desf oare o
activitate economic , cu condi ia s nu se dep easc perioada prev zut la art.
147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Inten ia persoanei trebuie evaluat în baza
elementelor obiective, cum ar fi faptul c aceasta începe s angajeze costuri i/sau
s fac investi ii preg titoare necesare ini ierii acestei activit i economice.
Deducerea se exercit prin înscrierea taxei deductibile în decontul de tax
prev zut la art. 156^2 din Codul fiscal, depus dup înregistrarea persoanei
impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Prin excep ie, în
cazul persoanelor impozabile nestabilite pe teritoriul României, se aplic
prevederile art. 147^2 din Codul fiscal în perioada în care nu au fost înregistrate
în scopuri de tax conform art. 153 din Codul fiscal.
[…]”.
Rezult din aceste prevederi legale faptul c o persoan impozabil are
dreptul s deduc taxa pentru achizi iile efectuate de aceasta înainte de înregistrarea
acesteia în scopuri de TVA, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor
taxabile, iar deducerea se exercit prin înscrierea taxei deductibile în decontul de tax
prev zut de Codul fiscal, depus dup înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de
TVA.
În ceea ce prive te procedura ce se aplic în cazul în care se constat c persoana
impozabil nu a respectat prevederile legale privind înregistrarea ca pl titor de
TVA în cazul în care s-a dep it plafonul de scutire, aceasta este prev zut la art.
152 alin. 8 din Codul fiscal, modificat i la pct. 62 alin. 4 i alin. 5 din HG
44/2004, modificat :
ART. 152
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“Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
[…]
(8) Persoana impozabil care aplic regimul special de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi iilor, în condi iile art.
145 i 146;
b) nu are voie s men ioneze taxa pe factur sau alt document;
c) este obligat s men ioneze pe orice factur o referire la prezentul
articol, pe baza c reia se aplic scutirea.
[…]”.
„Norme metodologice:
62.[…]
(4) Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de
TVA în termenul prev zut de lege, indiferent dac au f cut sau nu obiectul
controlului organelor fiscale competente, au dreptul s ajusteze în primul decont
depus dup înregistrare sau, dup caz, într-un decont ulterior, în condi iile
prev zute la art. 145 - 149 din Codul fiscal:
a) taxa deductibil aferent bunurilor aflate în stoc i serviciilor
neutilizate la data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de
tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev zut de lege;
b) taxa deductibil aferent activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate
în curs de execu ie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectiv ar
fi fost înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul
prev zut de lege, cu condi ia, în cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare
a deducerii, prev zut la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, s nu fi expirat;
c) taxa deductibil aferent achizi iilor de bunuri i servicii efectuate în
perioada cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în
scopuri de tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i
data la care a fost înregistrat .
(5) Pentru ajustarea taxei prev zut la alin. (4), persoana impozabil
trebuie s îndeplineasc condi iile i formalit ile prev zute la art. 145 - 149 din
Codul fiscal. Prin excep ie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal,
factura pentru achizi ii de bunuri/servicii efectuate înainte de înregistrarea în
scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie s con in men iunea
referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei
impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
[…]”.
Din aceste prevederi legale rezult c acea persoan impozabil care aplic
un regim special de scutire nu are dreptul de a- i deduce taxa aferent achizi iilor i
nici nu are voie s men ioneze taxa pe factur sau alt document atât timp cât nu este
înregistrat în scopuri de TVA, dar are dreptul s ajusteze în primul decont depus
dup înregistrare sau, dup caz, într-un decont ulterior, taxa deductibil aferent
bunurilor aflate în stoc i serviciilor neutilizate, aferent activelor corporale fixe,
inclusiv celor aflate în curs de execu ie, aflate în proprietatea sa, existente la data la care
persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de tax , precum i taxa deductibil
aferent achizi iilor de bunuri i servicii efectuate în perioada cuprins între data la care
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ar fi fost înregistrat în scopuri de tax i data la care a fost înregistrat . Dreptul de a
ajusta taxa se face cu respectarea prevederilor art. 145 - 149 din Codul fiscal.
Conform pct. 62 alin. 2 lit. a din HG 44/2004, organele fiscale
„…vor solicita plata taxei pe care persoana impozabil ar fi trebuit s
o colecteze…”.
În consecin , fa de prevederile men ionate, rezult c organele de
inspec ie fiscal aveau obliga ia s stabileasc taxa pe valoarea ad ugat de plat la
nivelul sumei pe care societatea ar fi trebuit s o colecteze, taxa pe valoarea ad ugat
deductibil urmând a fi ajustat de contribuabil, conform prevederilor legale.
În ceea ce prive te dreptul de deducere a TVA, organele de inspec ie nu
aveau nici o obliga ie în acest sens, legiuitorul dând posibilitatea contribuabililor s i ajusteze taxa deductibil în primul decont depus dup înregistrarea ca pl titor de
TVA sau, dup caz, printr-un decont ulterior, în condi iile prev zute de lege.
Prin urmare, nici afirma ia contestatorului potrivit c reia, organul de
control a determinat TVA colectat la valoarea de vânzare înregistrat în contract,
f r a ine seama de costurile pe care le-a efectuat cu ocazia construirii imobilelor nu
poate fi re inut în sus inerea favorabil a contesta iei.
Având în vedere prevederile legale invocate i faptul c petentul a vândut o
serie de apartamente tip mansard peste plafonul stabilit de lege f r a se înregistra în
scopuri de TVA i f r a se comporta ca un pl titor de TVA, rezult c în mod legal
organele fiscale au stabilit c avea obliga ia colet rii TVA în sum de
........................ lei, drept pentru care urmeaz a se respinge ca neîntemeiat
contesta ia formulat de ........................, cu privire la aceast sum .
De asemenea, având în vedere prevederile legale invocate i faptul c TVA
care a generat accesoriile este datorat , nu a fost achitat la scaden , i luând în
considerare i principiul de drept "accesorium sequitur principale" (accesoriul
urmeaz principalul), rezult c în mod legal organul fiscal a calculat accesorii în
sum total de ........................ lei aferente TVA, drept pentru care urmeaz a se
respinge ca neîntemeiat contesta ia formulat cu privire la aceast sum .
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 20, art. 125^1, punctele 18 – 21, art. 126 alin. 1, lit. a, b,
i c i art. 127 alin. 1 i 2, art. 145, art. 152, art. 153 alin. (1) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, în vigoare în perioada supus verific rii, pct. 3 alin. 1, pct. 45, pct.
62 alin. 4 i alin. 5, punctul 66 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004,
aplicabile începând cu data de 01.01.2007, referitor la aplicarea prevederilor art. 127
alin. 2, art. 145, art. 152 alin. 8 i art. 153 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de procedur fiscal , republicat , se:
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DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulate de ........................
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite
de inspec ie fiscal nr. ........................, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
........................, întocmite de Activitatea de Inspec ie Fiscal Suceava, privind suma de
........................ lei, reprezentând:
........................ lei – TVA;
........................ lei – major ri de întârziere aferente TVA.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava în termen de 6 luni de
la data comunic rii, conform procedurilor legale.
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