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DECIZIA nr.146/05.12.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

B.E.J. IONESCU ION din CONSTAN�A, 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 

 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre A.F.P. Constan�a - Serviciul de 
Control Fiscal persoane fizice prin adresa nr…………/01.11.2006 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………/03.11.2006, cu 
privire la contesta�ia formulat� de c�tre B.E.J. IONESCU ION, CNP 
……………… cu domiciliul fiscal în Constan�a, �os. ………………, nr……, Bl……, 
sc……, ap……. 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin 
Decizia de impunere nr…………/26.09.2006, act administrativ fiscal 
emis de Administra�ia Finan�elor Publice Constan�a. 

Cuantumul sumei contestate este în valoare de …………… lei �i 
reprezint�: 

-……………… lei TVA de plat� 
-……………… lei major�ri de întârziere 

   
Referitor la termen, se constat� c� petentul a formulat 

contesta�ia în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act 
normativ.  

Astfel, Decizia nr……………/26.09.2006, a fost comunicat� 
petentului în data de 02.10.2006 (conform �tampilei �i semn�turii 
aplicate pe decizie), iar contesta�ia formulat� a fost 
înregistrat� la A.F.P. Consta�a sub nr…………/30.10.2006.  

 
În spe��, sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur� 

prev�zute la art.176 �i 179(1)lit.a) din O.G. nr.92/2003 
republicat� în 2005 privind Codul de procedur� fiscal�, astfel 
încât Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� 
solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 
 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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I.Prin cererea înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub 
nr……………/30.10.2006, iar la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr……………/03.11.2006, B.E.J. IONESCU ION a formulat contesta�ie 
împotriva obliga�iilor fiscale suplimentare stabilite prin Decizia 
de impunere nr……………/26.09.2006, constând în TVA de plat� în sum� 
de …………… lei �i major�ri �i penalit��i de întârziere aferente în 
sum� de …………… lei. 

Prin cererea formulat� petentul solicit� anularea în 
totalitate a Deciziei de impunere nr……………/26.09.2006 motivând c� 
aceasta este netemeinic� �i nelegal�, precum �i exonerarea de la 
plata obliga�iilor fiscale suplimentare în cuantum de …………… lei. 

Motivele invocate în sus�inerea contesta�iei sunt: 
� Conform  Certificatului de înregistrare fiscal�, anexat 

la dosarul contesta�iei, data atribuirii CIF este 10.06.2002, iar 
pl�titor de TVA este de la data de 15.03.2003 �i nu din data de 
22.05.2001; 

� Din adresa nr……………/01.07.2002, emis� de Direc�ia 
Finan�elor Publice Constan�a, rezult� c� B.E.J. IONESCU ION nu se 
încadreaz� ca pl�titor de TVA prin dep��ire de plafon la data 
intr�rii în vigoare a Legii nr.345/2002. 

Fa�� de cele men�ionate, petentul opineaz�, în contesta�ia 
formulat�, c� debitele stabilite prin Deciza de impunere 
nr……………/26.09.2006 nu au fost stabilite corect. 

 
II. În baza dispozi�iilor art.103, alin.3 din O.G. nr.92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal� republicat �i urmare 
referatului nr...../17.08.2006, organul de inspec�ie fiscal� din 
cadrul A.F.P. Constan�a a procedat la reverificarea perioadei 
01.01.2001-25.10.2001, urm�rindu-se aspectele legate de dep��irea 
plafonului de TVA de 5.000 lei �i colectarea TVA aferent� 
veniturilor realizate în perioada respectiv�. 

În acest sens, organul de inspec�ie fiscal� a solicitat 
compartimentului de specialitate din cadrul D.G.F.P. Constan�a 
preciz�ri cu privire la atribuirea calit��ii de pl�titori de TVA a 
birourilor de executori judec�tore�ti în condi�iile în care 
veniturile acestora dep��eau plafonul de 5.000 lei, în perioada 
01.01.2001-25.10.2001. 

Astfel cu adresa nr.272452/08.08.2006, M.F.P. comunic� 
urm�toarele: 

“În perioada 15.03.2000-25.10.2001, prest�rile de servicii 
efectuate de executorii judec�tore�ti constituiau opera�iuni 
impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�. Prin 
urmare, în situa�ia în care, în perioada respectiv�, executorii 
judec�tore�ti au ob�inut venituri superioare plafonului de scutire 
de 5.000 lei anual, prev�zut la art.6, lit.k) din O.U.G. 
nr.17/2000, ace�tia aveau obliga�ia s� se înregistreze ca 
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pl�titori de TVA, în condi�iile �i în termenele prev�zute la 
art.25 A, lit.a din ordonan��.” 

Urmare preciz�rilor de mai sus, organul de inspec�ie fiscal� 
din cadrul A.F.P. Constan�a, a constatat c� în data de 25.05.2001 
B.E.J. IONESCU ION a dep��it plafonul de scutire de TVA de 5.000 
lei �i în conformitate cu dispozi�iile art.6, lit.k11, alin.2 din 
O.U.G. nr.17/2000 privind TVA, coroborate cu prevederile art.25 
lit.A.a, alin.2 din acela�i act normativ, acesta este pl�titor de 
TVA începând cu data de 01.07.2001. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.547/2001 de aprobare 
a O.U.G. nr.17/2000 privind TVA, art.3, lit.d, contribuabilul este 
pl�titor de TVA pân� la data de 25.10.2001 (data de la care intr� 
în vigoare Legea nr.547/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.17/2000 
privind TVA). 

Organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� în perioada 
07.07.2001-25.10.2001, contribuabilul trebuia s� respecte 
prevederile art.25, lit.B în ceea ce prive�te întocmirea 
documentelor, ale lit.C cu privire la eviden�a opera�iunilor, 
lit.D cu privire la plata TVA, din O.U.G. nr.17/2000, cota de TVA 
fiind de 19%, conform prevederilor art.17, lit.A din acela�i act 
normativ. 

În timpul controlului, în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr...../02.10.2006, pentru perioada 01.07.2001-25.10.2001, organul 
de inspec�ie fiscal� a stabilit ca obliga�ie de plat� TVA în 
cuantum de ....... lei precum �i accesorii constând în major�ri de 
întârziere în sum� de ....... lei. Accesoriile au fost calculate 
pentru perioada 25.08.2001-25.09.2006.  

Urmare celor constatate prin Raportul de inspec�ie din data 
de 25.09.2006, organul de inspec�ie a emis Decizia de impunere 
nr....../26.09.2006. 

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii prin prezenta este dac�, 

activitatea desf��urat� de c�tre birourile de executare 
judec�tore�ti în perioada 15.03.2000-25.10.2001, intr� în sfera de 
aplicare a TVA. 

 
În fapt, urmare verific�rii efectuate de c�tre organele de 

inspec�ie fiscal� s-a constatat c� în data de 25.05.2001, 
contribuabilul B.E.J. IONESCU ION a dep��it plafonul de scutire de 
TVA de 5.000 lei, situa�ie în care începând cu data de 01.07.2001 
a devenit pl�titor de TVA conform dispozi�iilor art.25, lit.A, a, 
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alin.2 din O.U.G. nr.17/2000, privind TVA. Contribuabilul nu a 
întreprins demersurile necesare în vederea înregistr�rii ca 
pl�titor de TVA �i în consecin�� în timpul controlului, pentru 
perioada 01.07.2001-25.10.2001, organul de inspec�ie a stabilit ca 
obliga�ie de plat� suplimentar� TVA în cuantum de …………… lei, 
precum �i accesorii constând în major�ri de întârziere aferente 
pentru perioada 25.08.2001-25.09.2006, în cuantum de ……………… lei. 
Pentru aceste obliga�ii de plat� suplimentare, organul de 
inspec�ie a emis Decizia de impunere nr……………/26.09.2006. 

Petentul contest� aceast� m�sur� sus�inând c�, a fost luat în 
eviden�� ca pl�titor de TVA la data de 15.03.2003, conform 
certificatului de înregistrare fiscal�, iar la data intr�rii în 
vigoare a Legii 345/2002 nu se încadra ca pl�titor de TVA prin 
dep��ire de plafon, conform adresei nr.10880/01.07.2002, emis� de 
D.G.F.P. Constan�a, documente anexate la dosarul contesta�iei.  

În consecin�� prin cererea formulat� solicit� anularea 
Deciziei de impunere nr....../26.09.2006, precum �i exonerarea de 
la plata obligatiilor fiscale suplimentare în cuantum de ...... 
lei. 

 
În drept, referitor la sfera de aplicare a TVA, incidente 

spe�ei sunt dispozi�iile  art.2 din O.U.G. nr.17/2000 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, în vigoare de la data de 15 martie 2000, 
potrivit c�rora: 
    “În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprind 
opera�iunile cu plat�, precum �i cele asimilate acestora, potrivit 
prezentei ordonan�e de urgen��, efectuate de o manier� 
independent� de c�tre contribuabili, privind: 

a)livr�ri de bunuri mobile �i/sau prest�ri de servicii 
efectuate în cadrul exercit�rii activit��ii profesionale,(…).” 
  

Referitor la opera�iunile scutite de TVA, dispozi�iile art.6 
din O.U.G. nr.17/2000, precizeaz� c�: 
 

“Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� urm�toarele 
opera�iuni: 

k11. Activit��ile contribuabililor cu venituri din opera�iuni 
impozabile în sensul prezentei ordonan�e de urgen��, declarate 
organului fiscal competent sau, dup� caz, realizate, de pân� la 50 
milioane anual(…). În situa�ia realiz�rii unor venituri superioare 
plafonului prev�zut mai sus, contribuabilii men�iona�i la 
alineatul precedent devin pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� 
în condi�iile �i la termenele stabilite la art.25.” 
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Referitor la obliga�ia contribuabililor de a se înregistra ca 
pl�titori de TVA la organele fiscale, dispozi�iile art.25 A a), 
din O.U.G. nr.17/2000, precizeaz�: 

“(…)Contribuabilii care devin pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat� ca urmare a dep��irii plafonului de scutire prev�zut la 
art.6 ale c�ror condi�ii de desf��urare a activit��ii s-au 
modificat sau au intervenit modific�ri legislative în sensul 
trecerii activit��ii desf��urate de la regimul de scutire la cel 
de impozitare, ulterior înregistr�rii fiscale, sunt obliga�i s� 
depun� declara�ie de men�iuni în termen de 15 zile de la data la 
care a intervenit modificarea, în vederea atribuirii de cod 
fiscal, precedat de litera “R” care atest� calitatea de pl�titor 
de tax� pe valoarea ad�ugat�. Atribuirea calit��ii de pl�titor de 
tax� pe valoarea ad�ugat� se face cu data de întâi a lunii 
urm�toare.” 

Prin Legea nr.547/2001 pentru aprobarea �i modificarea O.U.G. 
nr.17/2001 din data de 17.10.2001, s-au modificat dispozi�iile 
art.6 din ordonan�a de urgen��, în sensul c� sunt scutite de TVA  
opera�iunile efectuate de: 

“d)persoanele care exercit� profesii libere, cum ar 
fi:avoca�ii, notarii publici, indiferent de forma de 
exercitare(…), sau alte profesii asem�n�toare desf��urate în mod 
independent, în condi�iile legii”. 
  

Din interpretarea acestor texte de lege, se re�ine c� 
activitatea desf��urat� de executorii judec�tore�ti în perioada 
15.03.2000-25.10.2001 intra în sfera de aplicare a TVA, iar 
începând cu data de 25.10.2001, odat� cu intrarea în vigoare a 
dispozi�iilor Legii nr.547/2001, aceast� activitate este scutit� 
de TVA, fiind asimilat� celor prev�zute la art.6 lit.d) din O.U.G. 
nr.17/2000. 

 
În spe��, se re�ine c� Decizia de impunere nr…………/26.09.2006 

privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal�, a fost emis� de A.F.P. Constan�a, în urma reverific�rii 
activit��ii desf��urate de c�tre B.E.J. IONESCU ION în perioada 
01.01.2001-25.10.2001, cu privire la dep��irea plafonului de 
scutire de la plata TVA de 5.000 lei. 

Potrivit dispozi�iilor legale în materie de TVA mai sus 
citate se re�ine c�, în intervalul 15 martie 2000-25 octombrie 
2001 activitatea de prest�ri de servicii desf��urat� de executorii 
judec�tore�ti intra în sfera de aplicare a TVA deoarece pe 
perioada de aplicare a ordonan�ei de urgen�� aceast� activitate nu 
era asimilat� celor desf��urate de c�tre notarii publici sau de 
c�tre avoca�i, ca fiind scutit� de taxa pe valoarea ad�ugat�. 
Odat� cu promulgarea Legii nr.547 din 17.10.2001 pentru aprobarea, 
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completarea �i modificarea ordonan�ei de urgen�� se modific� art.6 
lit.A d) în sensul c�, sunt scutite de TVA, 

 “persoanele care exercit� profesii libere cum ar fi: 
avoca�ii, notarii publici, indiferent de forma de exercitare a 
profesiei(…) sau alte profesii asem�n�toare desf��urate în mod 
independent(…)”. 

 
În acest context se re�ine c�, pân� la apari�ia Legii 

nr.547/2001, activitatea desf��urat� de executorii judec�tore�ti 
intr� în categoria opera�iunilor impozabile din punct de vedere al 
TVA, aceasta neputînd fi asimilat� nici celei a avoca�ilor ,nici 
celei a notarilor publici, în condi�iile în care fiecare din 
aceste profesii este reglementat� de legi specifice. 

 
 Astfel fa�� de cele prezentate se re�ine c� serviciile 

prestate de c�tre executorii judec�tore�ti intr� în sfera de 
aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� �i în situa�ia în care la 
data de 22.05.2001 contribuabilul a dep��it plafonul de scutire de 
5000 lei prev�zut la art.6 lit.k11 din ordonan�a de urgen�� avea 
obliga�ia de a se înregistra în eviden�a fiscal� ca pl�titor de 
TVA în condi�iile �i la termenul prev�zut  la art.25 A a) alin.2 
din acela�i act normativ. Totodat� pentru perioada 01.07.2001-
25.10.2001, contribuabilul avea obliga�ia de a respecta 
dispozi�iile legale în materie de TVA, referitoare la întocmirea 
documentelor, la eviden�a opera�iunilor, precum �i cele 
referitoare la plata taxei pe valoarea ad�ugat�, prev�zute la 
art.25 lit. B,C,D, din ordonan�a de urgen��. 

 
Pentru neachitarea la termen a obliga�iilor fiscale, în 

conformitate cu dispozi�iile art.25, alin.11.4 din H.G. 
nr.401/2000 privind normele metodologice de aplicare a ordonan�ei 
de urgen��, petentul datoreaz� major�ri de întârziere pentru 
perioada 25.08.2001-25.09.2006. 

 
Pentru motivele expuse în cuprinsul deciziei urmeaz� a se 

respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia formulat� de B.E.J. 
IONESCU ION împotriva Deciziei de impunere pentru obliga�iile 
fiscale stabilite suplimentar, constând în TVA în sum� de …………… 
lei, major�ri de întârziere aferente în sum� de ……………… lei, emis� 
de A.F.P. Constan�a sub nr……………/26.09.2006.   

 
 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.179(1) alin.a), art.180(1) �i art.186(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 privind Codul de 
procedur� fiscal�, se: 
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DECIDE: 
 
 
 

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de 
B.E.J. IONESCU ION împotriva Deciziei de impunere 
nr....../26.09.2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare în 
sum� de ........ lei reprezentând: 
 

� ...... lei TVA de plat�, 
� ...... lei dobânzi de întârziere, 

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.180(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 
privind Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
art.188(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  

 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 

 
 
            

 
 
 

SEF SERVICIU 
SOLU�IONARE CONTESTA�II 

EMILIA CRÂNGU� 
 
 

 
 
 
 

P.F./4EX 
04.12.2006                              


