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DECIZIA NR. 61 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. x, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice x 
sub nr.x16.08.2012 

 
 
 
 
  Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin a fost sesizat de Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 
din cadrul acelea�i direc�ii, prin adresa nr.x/21.08.2012, înregistrat� la D.G.F.P. 
Cara�-Severin sub nr.x23.08.2012, asupra contesta�iei formulat�, prin avocat, de dl. 
x, cu domiciliul în x, str. x, bl.x, sc.x, ap.x, jud. x �i cu domiciliul procedural ales la 
„Cabinet Individual Avocat x”, cu sediul în x, str. x, nr.x, bl.x, sc.x, ap.x, jud. z. 
 
 

Dl. x contest� Decizia de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte 
obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care realizeaz� 
venituri impozabile din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale 
nr.x/31.05.2012 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.05.2012, privind 
suma total� de x lei reprezentând: 

- x lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- x lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-    x lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
În raport de data comunic�rii actului administrativ fiscal atacat, respectiv 

23.07.2012, a�a cum reiese din data înscris� pe adresa de înaintare a acestuia, 
contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
fiind înregistrat� Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin la data de 
16.08.2012, cum rezult� din �tampila aplicat� pe originalul contesta�iei, aflat� la dosarul 
cauzei. 
 
 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite dispozi�iile art.209 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este legal învestit� s� solu�ioneze contesta�ia 
formulat�.  
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 I. Prin contesta�ia formulat� dl. x se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr.x/31.05.2012 �i a raportului de inspec�ie fiscal� încheiat 
la data de 31.05.2012, invocând urm�toarele: 
     Contestatorul arat� c�, prin decizia sus men�ionat� �i raportul de inspec�ie fiscal� 
a fost informat cu privire la cuantumul sumelor reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
pe care le datoreaz�, ca urmare a înregistr�rii din oficiu în scopuri de TVA, în baza 
situa�iei financiare de la finele anului 2008; sus�inând c� la efectuarea acestui calculul 
nu s-a avut în vedere, c� nu trebuia s� fie înregistrat în scopuri de TVA.  

Dl. x arat� c�, în situa�ia în care instan�a de judecat� stabile�te prin hot�râre 
judec�toreasc� c� trebuie s� se înregistreze în scopuri de TVA se va supune hot�rârii 
instan�ei, în sensul c� o s� achite sumele datorate cu titlu de TVA. 
 Contestatorul arat� c�, un alt aspect pentru care a în�eles s� conteste 
documentele sus men�ionate prive�te modul de calcul privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, pe care îl consider� c� este eronat, întrucât la efectuarea acestuia nu au fost 
luate în considerare pl��ile impozitului pe venit pe care organele fiscale le-au calculat �i 
pe care le-a efectuat în termen legal, în cuantumul stabilit, sume ce trebuiau 
compensate cu sumele pe care organele de inspec�ie fiscal� le-au apreciat c� trebuie 
s� le achite cu titlu de TVA. 
 Contestatorul sus�ine c�, de�i a comunicat aceste aspecte în scris, în 
documentul punct de vedere al contribuabilului, în momentul primirii deciziei de 
impunere �i a raportului de inspec�ie fiscal� a constatat c� nu s-a �inut cont de acesta. 
  Fa�� de cele sus men�ionate, contestatorul solicit� admiterea contesta�iei 
formulat� împotriva deciziei de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte 
obliga�ii stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care realizeaz� venituri 
impozabile din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr.x/31.05.2012, a 
raportului de inspec�ie fiscal� întocmit la data de 31.05.2012 �i refacerea modului de 
calcul, iar pe cale de consecin��, modificarea cuantumul sumelor pe care organele de 
inspec�ie fiscal� consider� c� le datoreaz� cu titlu de TVA, având în vedere sumele 
achitate cu titlu de impozit, precum �i dobânda pe care aceste sume au produs-o. 
 
 Argumenta�ia juridic� a contestatorului:  

- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
  ulterioare;   
- O.G.  nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
  modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 
 
II. Prin Decizia de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii 

stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care realizeaz� venituri impozabile 
din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr.x/31.05.2012 întocmit� în baza 
const�t�rilor din Raportul de inspec�ie nr.x/31.05.2012, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit în sarcina dl. x suma total� de x lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
accesoriile aferente. 

 
 
Perioada verificat�: 01.01.2008-31.12.2010. 
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În urma verific�rii efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� dl. x a 
realizat venituri comerciale, desf��urând activitatea în baza: 

- contractului de mandat privind marketingul fondului de pensii administrat privat - 
persoan� fizic�-nr.x din data de 02.07.2007 încheiat cu SC x; 

- contractului de agent privind marketingul prospectelor schemelor de pensii 
facultative - persoana fizic�-nr.x încheiat cu SC x; 

- contractului de intermediere cu plata de comision nr.x/13.09.2007 încheiat cu x 
SA. 

Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, contractele au fost înregistrate la 
D.G.F.P. Cara�-Severin, împreun� cu Declara�ia de înregistrare fiscal�/Declara�ia de 
men�iuni pentru persoane fizice române (020) înregistrate sub nr.x/20.11.2007, 
nr.x/20.11.2007 �i nr.x/05.03.2008.  

Din analiza documentelor, informa�iilor existente în eviden�ele fiscale, a 
“Declara�iei privind veniturile realizate anul 2008” înregistrat� la A.F.P. x  sub 
nr.x/14.05.2009, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, dl. x a realizat venituri 
comerciale în sum� total� de x lei, respectiv: x lei din venituri din activit��i 
independente-contract de mandat nr. x/02.07.2007, x lei din venituri din activit��i 
independente-contract de agent nr.x/05.05.2007 �i x lei din venituri din activit��i 
independente-contract de intermediere cu plata comision nr.x/13.09.2007.  

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, veniturile declarate 
corespund cu sumele înscrise în extrasele din borderourile de pl��i ale pl�titorului de 
venituri reprezentând veniturile beneficiarului de venit. 

Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
opera�iunile efectuate îndeplinesc condi�iile prev�zute la art.126 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, iar potrivit prevederilor 
art.129 alin.(1) din acela� act normativ se consider� prestare de servicii orice 
opera�iune care nu constituie livrare de bunuri, a�a cum este definit� la art.128. 

Urmare a analizei veniturilor declarate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
c� persoana fizic� a dep��it în cursul anului 2008, respectiv martie 2008, plafonul de 
scutire al taxei pe valoarea ad�ugat� (35.000 euro echivalet a 119.000 lei) �i în 
conformitate cu prevederile art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, avea obliga�ia s� solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 din acela�i act normativ. 

Obliga�iile de plat� privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i accesoriile aferente au 
fost stabilite de la data la care contribuabilul ar fi trebuit s� fie înregistrat în scopuri de 
TVA, conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului; 
astfel, dl. x intr� sub inciden�a taxei pe valoarea ad�ugat� începând cu data de 
01.05.2008. 

Întrucât, dl. x nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, s-a procedat la 
înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA în baza „Deciziei privind înregistrarea din 
oficiu în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art.153 alin.(8)/art.153^1 alin.(4) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice x �i înregistrat� sub nr.x/30.09.2011. 

În Raportul de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� 
faptul c� Notificarea privind înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA nr.x/19.09.2011 �i 
Referatul de analiz� privind înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA nr.x/27.09.2011, 
au fost emise �i comunicate contribuabilului de c�tre A.F.P. x, totodat�, fiindu-i aplicat� 
�i sanc�iunea pentru nedepunerea la termenele prev�zute de lege a declara�iei de 
înregistrare fiscal� sau de men�iuni (formular 070)-Procesul verbal de constatare �i 
sanc�ionare a contraven�iilor seria x, nr. x/30.09.2011. 
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Astfel, dl. x este înregistrat în scopuri de TVA din data de 14.10.2011 potrivit 
Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, seria x nr.x, codul de înregistrare fiscal� 
RO x emis de Ministerul Finan�elor Publice. 

Având în vedere neîndeplinirea de c�tre dl. x a obliga�iei de a se înregistra ca 
pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat�, în regim normal, organele de inspec�ie fiscal� au 
solicitat plata taxei pe valoarea ad�ugat� pe care persoana impozabil� ar fi trebuit s� o 
colecteze, potrivit pct.62 alin.(2) lit.a) din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Pentru perioada fiscal�, respectiv  trimestrul calendaristic organele de inspec�ie 
fiscal� au avut în vedere prevederile art.156^1 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la stabilirea 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� fiec�rui trimestru, începând cu trimestrul II 2008 �i 
pân� trimestrul IV 2010, dup� cum urmeaz�: 

Anul 2008 
 - trim.II.2008 - baza de impozitare în suma de x lei - TVA colectat� în sum� de x 

lei; 
- trim.IV 2008 - baza de impozitare în suma de x lei - TVA colectat� în sum� de x  

lei. 
Pentru obliga�iile fiscale stabilite suplimentar reprezentând taxa pe valoarea 

ad�ugat� pentru anul 2008 în sum� total� x lei, organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
major�ri/dobânzi de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x 
lei, începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pân� la data 
încheierii raportului de inspec�ie fiscal�, respectiv 31.05.2012, în conformitate cu 
prevederile art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
  Anul 2009 
- trim.I.2009 - baza de impozitare în suma de x lei - TVA colectat� în sum� de x 

lei; 
- trim.II.2009 - baza de impozitare în suma de x lei - TVA colectat� în sum� de x 

lei; 
- trim.III.2009 - baza de impozitare în suma de x lei - TVA colectat� în sum� de x 

lei; 
- trim.IV. 2009 - baza de impozitare în suma de x lei - TVA colectat� în sum� de 

x lei. 
 
Pentru obliga�iile fiscale stabilite suplimentar reprezentând taxa pe valoarea 

ad�ugat� pentru anul 2009 în sum� total� de x lei, organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat major�ri/dobânzi de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de x lei, începând cu ziua imediat urm�toarei scaden�e crean�ei fiscale pân� la 
data încheierii raportului de inspec�ie fiscal�, respectiv 31.05.2012, în conformitate cu 
prevederile art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

- trim.I.2010 - baza de impozitare în suma de x  lei - TVA colectat�  în sum� de x 
lei; 

- trim.II.2010 - baza de impozitare în suma de x  lei - TVA colectat� în sum� de x 
lei 

- trim.III.2010 - baza de impozitare în suma de x lei - TVA colectat� în sum� de x 
lei; 
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- trim.IV.2010 - baza de impozitare în suma de x lei - TVA colectat� în sum� de x 
lei. 

Pentru obliga�iile fiscale stabilite suplimentar reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� pentru anul 2010 în sum� total� de x lei, organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat major�ri/dobânzi de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de x lei, începând cu ziua imediat urm�toarei scaden�e crean�ei fiscale pân� la 
data încheierii raportului de inspec�ie fiscal�, respectiv 31.05.2012, în conformitate cu 
prevederile art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
La stabilirea bazei impozabile, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere 

prevederile art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, iar la stabilirea taxei pe valoarea ad�ugat� au 
avut în vedere prevederile art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 �i pct. 23 alin.(1) din 
H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin aplicarea cotei standard de 
TVA de 19% pentru perioada 01.05.2008-30.06.2010, respectiv de 24% pentru 
perioada 01.07.2010-31.12.2010, asupra bazei de impozitare. 

Referitor la plata taxei la buget, potrivit prevederilor art.157 din Legea 
nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulteriare, organele de inspec�ie fiscal� 
precizeaz� c�, dlx avea obliga�ia s� achite taxa de plat� la data la care avea obliga�ia 
depunerii decontului de taxa pe valoarea ad�ugat�, în conformitate cu prevederile 
art.156^2 din Legea nr.571/2003, pentru fiecare perioad� fiscal�, pân� la data de 25 a 
lunii urm�toare celei în care se încheie perioada fiscal� respectiv� �i anume trimestrul 
calendaristic. 

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 

invocate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, se re�in urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-

Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� dl. x datoreaz� taxa pe 
valoare ad�ugat� în sum� de x lei �i accesoriile aferente în sum� total� de x lei 
aferent� serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu SC x �i z SA, în 
condi�iile în care a dep��it plafonul special de scutire de tax� pe valoarea 
ad�ugat� �i nu a solicitat înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� la 
dep��irea plafonului de scutire. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal�, în urma verific�rii efectuate, au constatat 

c�, în perioada 01.01.2008-31.10.2010, dl. x a ob�inut venituri din activit��i 
independente (venituri comerciale) în baza contractelor de mandat nr.x/02.07.2007, de 
agent nr.x/05.05.2007 �i de intermediere cu plata comision nr.x/13.09.2007 dep��ind în 
cursul lunii martie 2008, plafonul de scutire al taxei pe valoarea ad�ugat� de 35.000 
euro pân� la care beneficia de regimul de scutire de TVA, având obliga�ia potrivit 
art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, s� solicite înregistrarea ca pl�titor de TVA, conform art.153 din 
acela�i act normativ, în termen de 10 zile de la dep��irea plafonului, devenind persoan� 
impozabil� pl�titoare de TVA începând cu data de 01.05.2010. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, dl. x nu a solicitat organului fiscal 

înregistrarea ca pl�titor de TVA, fiind înregistrat din oficiu în scopuri de TVA în baza 
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„Deciziei privind înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA” nr.x/30.09.2012, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice x. 

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au consemnat c�, dl. x este înregistrat din 
oficiu în scopuri de TVA din data de 14.10.2011, potrivit certificatului de înregistrare în 
scopuri de TVA, seria x nr.x, având codul de înregistrare fiscal� RO x emis de Ministerul 
Finan�elor Publice. 

Urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal�, în conformitate cu 
pct.62 alin.(2) lit.a) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, de aprobare a art.152 alin.(6) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au 
colectat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� veniturilor realizate de c�tre contestator, în 
perioada mai 2008 - decembrie 2010, stabilind o diferen�� de taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de x lei prin aplicarea cotei standard de TVA de 19% (pentru 
perioada 01.05.2008 - 30.06.2010), respectiv de 24% (pentru perioada 01.07.2010-
31.12.2010) asupra bazei de impozitare, potrivit art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare coroborat cu prevederile 
pct.23 alin.(1) din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de TVA în sum� total� de x lei, 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri/dobânzi de întârziere în sum� total� 
de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� total� de x lei, în conformitate prevederile 
art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pân� la data de 31.05.2012. 

 
Prin contesta�ia formulat� dl. x sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au 

�inut cont de faptul c� nu trebuia s� fie înregistrat ca pl�titor de TVA, precum �i faptul c� 
modul de calcul este eronat, întrucât la efectuarea acestuia nu au fost luate în 
considerare pl��ile impozitului pe venit, sume ce trebuiau compensate cu sumele pe 
care trebuia s� le achite cu titlu de TVA. 

 
 În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 

    Art. 126 
    “(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art.128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare 
de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art.132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� impozabil�, 
astfel cum este definit� la art.127 alin. (1), ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activit��ile 
economice prev�zute la art.127 alin. (2);” 
 
 Potrivit prevederilor legale sus men�ionate, în sfera de aplicare a TVA, se cuprind 
livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii efectuate cu plat� pe teritoriul României, în 
condi�iile în care sunt realizate de o persoan� impozabil� a�a cum este definit� la 
art.127 alin.(1) iar livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor rezult� din una dintre 
activit��ile economice prev�zute la art.127 alin.(2). 
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Art. 127 
    “(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.” 
 
Art. 129 
    „(1) Se consider� prestare de servicii orice opera�iune care nu constituie livrare de 
bunuri, a�a cum este definit� la art. 128. 
    (2) O persoan� impozabil�, care ac�ioneaz� în nume propriu, dar în contul altei 
persoane, ca intermediar în prestarea de servicii, se consider� c� a primit �i a prestat 
ea îns��i aceste servicii, în condi�iile stabilite prin norme. 
    (3) Prest�rile de servicii cuprind opera�iuni cum sunt: 
[...] 
    e) servicii de intermediere efectuate de persoane care ac�ioneaz� în numele �i în 
contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de 
servicii.” 
 

Din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, no�iunea de persoan� 
impozabil�, potrivit art.125^1 din Codul fiscal, are urm�toarea semnifica�ie   
“18. persoan� impozabil� are în�elesul art.127 alin. (1) �i reprezint� persoana fizic�, 
grupul de persoane, institu�ia public�, persoana juridic�, precum �i orice entitate 
capabil� s� desf��oare o activitate economic�;” 

 
 Potrivit acestor prevederi legale, orice persoan� care desf��oar�, de o manier� 
independent� �i indiferent de loc, activit��i economice în sensul taxei pe valoarea 
ad�ugat�, inclusiv activit��ile prestatorilor de servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatul 
acestor activit��i, dobânde�te calitatea de persoan� impozabil�. 
 
 Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, respectiv Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr.x/31.05.2012, se re�ine c� în perioada 01.01.2008 - 31.12.2010, dl. x 
a ob�inut venituri comerciale din contractele de mandat nr.x/02.07.2007, de agent 
nr.x/05.05.2007 încheiate cu SC x �i de intermediere cu plata comision nr.x13.09.2007 
încheiat cu x SA. 
 Astfel, se re�ine c� activitatea des��urat� de persoana fizic� x, respectiv servicii 
de intermediere efectuate în numele �i contul altei persoane, conform prevederilor 
legale anterior precizate reprezint� o prestare de servicii efectuate cu plat�. 
 Prin urmare, se re�ine c�, dl.x a desf��urat activit��i economice în sensul taxei pe 
valoarea ad�ugat�, în spe�� în cauza, prest�ri de servicii de intermediere, dobândind 
astfel calitatea de persoan� impozabil�. 
 

Referitor la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, art.153 
alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prevede: 
    “(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 
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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; 
 [...] 
    (6) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform 
prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului 
titlu, sunt obligate s� solicite înregistrarea, conform alin.(1), (2), (4) sau (5). 
    (7) În cazul în care o persoan� este obligat� s� se înregistreze, în conformitate cu 
prevederile alin.(1), (2), (4) sau (5), �i nu solicit� înregistrarea, organele fiscale 
competente vor înregistra persoana respectiv� din oficiu.” 
 
Norme metodologice: 
    “66. (1) În cazul în care o persoan� este obligat� s� solicite înregistrarea în condi�iile 
art.153 alin. (1), (2), (4), (5) sau (7) din Codul fiscal, înregistrarea respectivei persoane 
se va considera valabil� începând cu: 
    a) data comunic�rii certificatului de înregistrare, în cazurile prev�zute la art.153 
alin.(1) lit.a) �i, dup� caz, alin. (2), (4) sau (5) din Codul fiscal; 
    b) prima zi a lunii urm�toare celei în care persoana impozabil� opteaz� pentru 
aplicarea regimului normal de tax� în cazurile prev�zute la art.153 alin.(1) lit.c) din 
Codul fiscal; 
    c) prima zi a lunii urm�toare celei în care persoana impozabil� solicit� înregistrarea în 
cazurile prev�zute la art.153 alin.(1) lit. b) �i, dup� caz, la alin.(2) din Codul fiscal, 
    d) prima zi a lunii urm�toare celei în care s-a comunicat persoanei impozabile actul 
administrativ de înregistrare, în cazul prev�zut la art.153 alin.(7) din Codul fiscal.” 
 

Potrivit art.152 alin.(1), (2), (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare:  
    “(1) Persoana impozabil� stabilit� în România, a c�rei cifr� de afaceri anual�, 
declarat� sau realizat�, este inferioar� plafonului de 35.000 euro, al c�rui echivalent în 
lei se stabile�te la cursul de schimb comunicat de Banca Na�ional� a României la data 
ader�rii �i se rotunje�te la urm�toarea mie poate solicita scutirea de tax�, numit� în 
continuare regim special de scutire, pentru opera�iunile prev�zute la art.126 alin. (1), cu 
excep�ia livr�rilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 
alin. (2) lit. b). 
    (2) Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru aplicarea alin.(1) este 
constituit� din valoarea total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii care ar fi 
taxabile dac� nu ar fi desf��urate de o mic� întreprindere, efectuate de persoana 
impozabil� în cursul unui an calendaristic, incluzând �i opera�iunile scutite cu drept de 
deducere �i pe cele scutite f�r� drept de deducere, prev�zute la art.141 alin. (2) lit. a), 
b), e) �i f), dac� acestea nu sunt accesorii activit��ii principale, cu excep�ia 
urm�toarelor: 
[...] 
   (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 
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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.” 
 

coroborat cu prevederile pct.62(2) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
    “(2) În sensul art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana impozabil� a 
atins sau a dep��it plafonul de scutire si nu a solicitat înregistrarea conform art.153 din 
Codul fiscal, în termenul prevazut de lege, organele fiscale competente vor proceda 
dupa cum urmeaza: 
    a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� de organele 
fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA 
conform art.153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana 
impozabil� ar fi datorat-o dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de taxa conform 
art.153 din Codul fiscal, pe perioada cuprins� între data la care persoana respectiv� ar 
fi fost înregistrat� în scopuri de taxa dac� ar fi solicitat în termenul prevazut de lege 
înregistrarea �i data identificarii nerespect�rii prevederilor legale. Totodata, organele de 
control vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de taxa conform art.153 alin. 
(7) din Codul fiscal;” 
 

Potrivit prevederilor legale sus enun�ate, se re�ine c� orice persoan� impozabil� 
are obliga�ia declar�rii începerii activit��ii sale ca persoan� impozabil�, precum �i 
obliga�ia înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoare ad�ugat� în regim normal în situa�ia 
în care a constatat c� a dep��it plafonul de scutire, respectiv cifra de afaceri declarat� 
sau realizat� este superioar� sumei de 119.000 lei, regimul de scutire de tax� pe 
valoarea ad�ugat� operând asupra întregii activit��i a persoanei impozabile, incluzând 
�i opera�iunile scutite cu drept de deducere �i pe cele scutite f�r� drept de deducere. 

Totodat�, legiuitorul, a reglementat situa�ia persoanelor impozabile care au 
dep��it plafonul de scutire dar nu au solicitat înregistrarea ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat� în regim normal. 

Astfel, în situa�ia în care organele de inspec�ie fiscal� constat� neîndeplinirea de 
c�tre persoana impozabil� a obliga�iei de a se înregistra ca pl�titor de taxa pe valoarea 
ad�ugat� în regim normal, vor solicita plata taxei pe valoarea ad�ugat� pe care 
persoana impozabil� ar fi trebuit s� o colecteze pe perioada scurs� între data la care 
avea obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� în regim 
normal �i data constat�rii abaterii. 

 
În cazul în spe��, se re�ine c�, dl. x a ob�inut venituri din contract de mandat, de 

agent �i de intermediere cu plata comision, în perioada ianuarie-martie 2008 în sum� 
total� de x lei, sum� ce dep��e�te plafonul de scutire de TVA de 119.000 lei, având 
obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� în termen de 
10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului de scutire, respectiv pân� la data de 
10.04.2008, pentru fi a luat în eviden�� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� 
începând cu data de 01.05.2008.  

 
Totodat�, se re�ine c� dl. x a fost înregistrat în scopuri de TVA din oficiu, în baza 

„Deciziei privind înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA” nr.x/30.09.2011, emis� 
organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x, fiindu-i eliberat certificatul 
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de înregistrare în scopuri de TVA, seria x nr.x, cod de înregistrare fiscal� RO x, 
începând cu data de 14.10.2011. 

 
Urmare a celor de mai sus, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� în mod 

legal au constatat c� persoana fizic� x este persoan� impozabil�, iar activit��ile 
desf��urate intr� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� �i prin dep��irea în 
luna martie 2008 a plafonului de scutire de TVA, acesta devine pl�titor de TVA 
începând cu data de 01.05.2008. 

 
În ceea ce prive�te baza impozabil� privind taxa pe valoarea ad�ugat�, sunt 

aplicabile prevederile 137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
Art.137 
  “(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
    a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la lit. b) �i 
c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de 
furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv 
subven�iile direct legate de pre�ul acestor opera�iuni;” 

 
Din textul de lege enun�at se re�ine c�, pentru prest�rile de servicii, baza 

impozabil� a taxei pe valoarea ad�ugat� cuprinde tot ceea ce constituie contrapartid� 
ob�inut� de furnizor din partea cump�r�torului. 

 
Potrivit art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 

�i complet�rile ulterioare, se prevede:  
Art.140 
   “(1) Cota standard este de 19% �i se aplic� asupra bazei de impozitare pentru 
opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt supuse cotei 
reduse.” 
 

Prevederile art.140 alin.(1) au fost modificate de pct.44 al art.I din O.U.G. 
nr.58/2010, publicat� în M.O. nr.431/28.06.2010, cu aplicabilitate de la 01.07.2010: 
    “(1) Cota standard este de 24% �i se aplic� asupra bazei de impozitare pentru 
opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt supuse cotelor 
reduse.” 
 

Pct.23 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a art.140 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
    “23.(1) Taxa se determina prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra 
bazei de impozitare determinate potrivit legii.” 
  

Prin urmare, având în vedere cele ar�tate mai sus, documentele anexate la 
dosarul cauzei, precum �i prevederile legale în materie, se re�ine c�, în mod legal 
organele de inspec�ie fiscal� au procedat la stabilirea în sarcina contestatorului a taxei 
pe valoarea ad�ugat� de la data la care ar fi trebuit s� fie înregistrat ca pl�titor de TVA, 
în sum� de x lei aferent� prest�rilor de servicii efectuate de acesta, fapt pentru care, în 
temeiul art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu pct.11.1. lit.a) din 
Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, contesta�ia se va respinge ca 
neîntemeiat� pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei. 
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Referitor la major�rile de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în 

sum� de x lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, se re�ine c� 
stabilirea acestora în sarcina contestatorului reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 
 Întrucât, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de x, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente 
referitoare la modul de calcul al major�rilor de întârziere �i penalit��ilor de întârziere, dl. 
x datoreaz� �i suma total� de x lei, cu titlu de major�ri de întârziere în sum� de x lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de x lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, conform 
principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”. 
 
 În ceea ce prive�te afirma�ia contestatorului referitoare la faptul c� modul de 
calcul privind taxa pe valoarea ad�ugat� este eronat, întrucât la efectuarea acestuia nu 
s-a luat în considerare pl��ile impozitului pe venit, “sume ce trebuiau s� fie compensate 
cu sumele pe care dumneavoastr� aprecia�i c� trebuie s� la achite cu titlul de TVA”, 
aceasta nu poate fi re�inut� în sus�inerea cauzei, deoarece opera�iunea de compensare 
nu intr� în atribu�iile organelor de inspec�ie fiscal�. 
  Mai mult, prin contesta�ia formulat� contestatorul nu precizeaz� explicit �i 
concret în ce const� aceast� eroare, neprezentând vreun alt mod de calcul al taxei pe 
valoarea ad�ugat�. 
 Potrivit art. 65 alin. (1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza 
declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. “ 
 
 

 Pentru considerentele ar�tate, în temeiul prevederilor legale invocate în 
cuprinsul deciziei �i în baza art.216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul Pre�edinului Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se: 

 
 

D E C I D E 
  
Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de dl. x împotriva Deciziei 

de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care realizeaz� venituri impozabile din activit��i 
economice nedeclarate organelor fiscale nr.x/31.05.2012, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr.x/31.05.2012 prin care a fost stabilit� suma total� de x lei 
reprezentând: 

- x lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- x lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-    x lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
 
Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate 

fi atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul x. 
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