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DECIZIA NR. 50 
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl. X 

înregistrată la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr…/02.12.2010 şi 
  reînregistrată cu nr. …/06.07.2012 

 
  
 

Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 
Caraş-Severin a fost sesizat prin adresa nr. ../06.07.2012 emisă  de Serviciul InspecŃie 
Fiscală Persoane Fizice înregistrată la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr. …/06.07.2012, 
asupra reluării procedurii administrative de soluŃionare a contestaŃiei formulată prin 
avocat de dl. X cu domiciliul în …. 
  
 Obiectul contestaŃiei îl reprezintă Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală care realizează venituri impozabile din activităŃi 
economice nedeclarate organelor fiscale nr…./29.10.2010, emisă în baza Raportului de 
inspecŃie fiscală nr…/29.10.2010, prin care s-a  stabilit în sarcina dl. X suma totală de x 
lei, reprezentând: 

-   x lei   - taxa pe valoarea adăugată stabilită de plată;                                    
-   x lei   - majorări de întârziere  aferente taxei pe valoare adăugată 
                         stabilită de plată.        

 
 Prin Decizia nr.x/26.01.2011 privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl. x 
emisă de D.G.F.P. Caraş-Severin prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii s-a dispus 
suspendarea soluŃionării contestaŃiei în temeiul art.214 alin.(1) lit. a) din O.G.nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
până la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latura penală, procedura administrativă 
urmând a fi reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea, potrivit art.214 
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 Prin adresa nr…/06.07.2012 înregistrată la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr. 
..1/06.07.2012, Serviciul InspecŃie Fiscală Persoane Fizice solicită reluarea procedurii 
administrative de soluŃionare a contestaŃiei formulată de dl. X, împotriva deciziei de 
impunere nr…/29.10.2010, având în vedere OrdonanŃa din …emisă de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul .. în dosarul nr…/P/2011, RezoluŃia din .. emisă de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul …  în dosarul nr…/2011, Minuta SentinŃei Penale nr…. pronunŃată de 
Tribunalul … în dosarul nr…./2012, precum şi cererea contestatorului înregistrată la  
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D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr. ../25.05.2012, documente anexate de organele de 
inspecŃie fiscală la adresa sus menŃionată.  
 Prin OrdonanŃa din … pronunŃată de Parchetul de pe lângă Tribunalul … în 
dosarul nr…/P/2011 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârşirea 
infracŃiunii de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art.9 al.1 lit. a) din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale a dl. X 
 Prin RezoluŃia din ..012 pronunŃată de Parchetul de pe lângă Tribunalul .. în 
dosarul nr…/2011 s-a dispus respingerea plângerii petentei D.G.F.P. Caraş-Severin 
împotriva  OrdonanŃei din .. în dosar nr…/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul …   
 Prin Minuta SentinŃei Penale nr..pronunŃată de Tribunalul .. în dosarul nr../2012  
se respinge plângerea formulată de petenta  D.G.F.P. Caraş-Severin împotriva 
RezoluŃiei din .. dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul .. în dosarul nr…./2011, 
soluŃia pronunŃată fiind definitivă. 
 Prin adresa nr…/23.05.2012 formulată de dl. X, înregistrată la  D.G.F.P. Caraş-
Severin sub nr../25.05.2012, transmisă de către organele de inspecŃie fiscală, se reŃine 
că prin aceasta dl. X comunică Decizia Civilă nr…/21.02.2012 în dosar nr…/2011, 
irevocabilă, pronunŃată de Curtea de Apel .. aducând la cunoştinŃă că prin această 
decizie se modifică SenŃinŃa Civilă nr. … pronunŃată de Tribunalul ..  în sensul că se 
anulează Decizia nr…26.01.2011 emisă de D.G.F.P. Caraş-Severin prin Serviciul 
SoluŃionare ContestaŃii, situaŃie faŃă de care solicită a se dispune în consecinŃă.  

De asemenea, prin adresa ../21.05.2012  a Serviciului Juridic - D.G.F.P. Caraş-
Severin, s-a comunicat că prin Decizia Civilă nr…./21.02.2012 în dosar nr…./2011, 
irevocabilă, pronunŃată de Curtea de Apel …, se admite recursul formulat de dl. X 
împotriva SenŃinŃei Civile nr…./22.04.2011 pronunŃată de Tribunalul Caraş-Severin în 
dosar nr…./115/2011, şi se  modifică senŃinŃa recurată în sensul că admite acŃiunea 
reclamantului şi anulează Decizia nr…/26.01.2011 a D.G.F.P. Caraş-Severin -Serviciul 
SoluŃionare ContestaŃii. 
  

Având în vedere cele mai sus arătate, se reŃine că motivul care a determinat 
suspendarea soluŃionării contestaŃiei formulată de dl. X, împotriva deciziei de impunere 
nr…./29.10.2010, a încetat definitiv şi irevocabil.   
  Ca urmare, constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art.214 
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.10.1. din Ordinul nr.2137/2011 
privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură  fiscală,   DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Caraş-Severin prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, este legal învestită să se pronunŃe 
asupra contestaŃiei formulată prin avocat, de dl. X împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală care realizează venituri 
impozabile din activităŃi economice nedeclarate organelor fiscale nr…./29.10.2010, 
emisă de Serviciul InspecŃie Fiscală Persoane Fizice din cadrul D.G.F.P. Caraş-Severin. 
 

 I. Prin contestaŃia formulată prin avocat, dl. X contestă, Decizia de impunere 
privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală care realizează 
venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate organelor fiscale 
nr…/29.10.2010, emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr…/29.10.2010. 
 În susŃinerea cauzei, contestatorul aduce următoarele argumente: 
 Contestatorul arată că prin raportul de inspecŃie fiscală, s-a stabilit faptul că în 
urma efectuării unui număr de 6 tranzacŃii imobiliare cu locuinŃe proprietate personală, 
locuinŃe construite de el ca persoană fizică, din punct de vedere fiscal operaŃiunile au 
caracter de continuitate atunci când nu pot fi considerate operaŃiuni ocazionale, în speŃă, 
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fiind considerate incidente prevederile pct.66 alin.(2) din H.G nr.44/2004 date în 
aplicarea art.153 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Totodată, contestatorul arată că organele de inspecŃie fiscală au stabilit că 
persoana fizică X prin operaŃiunile pe care le-a desfăşurat în perioada supusă controlului 
a avut calitatea de persoană impozabilă cu toate drepturile şi obligaŃiile care decurg din 
această calitate, având ca primă obligaŃie declararea începerii activităŃii sale ca persoană 
impozabilă, situaŃie faŃă de care, organele de inspecŃie fiscală au calculat taxa pe 
valoarea adăugată aferentă veniturilor obŃinute din tranzacŃiile imobiliare cu caracter de 
continuitate pentru anul 2009 în sumă de x lei, rezutând o sumă de plată în cuantum de x 
lei, prin aplicarea cotei standard de TVA de 19% asupra bazei de impozitare, în 
conformitate cu prevederile art.140 alin.(1)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările ulterioare, iar pentru anul 2010 o diferenŃă de taxă pe valoarea adăugată 
în sumă de x lei prin aplicarea cotei standard de TVA de 19% asupra bazei de impozitare 
în sumă de x lei, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(1)  din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. De asemenea, au fost stabilite şi obligaŃii 
fiscale accesorii în sumă de x lei conform art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, calculate pentru perioada 25.04.2009 - 29.09.2009 prin aplicarea cotei 
de 0,1% până la data de 01.07.2010 şi a cotei de 0,05 % de la data de 01.07.2010 - 
art.120 alin.(7) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Contestatorul arată că organele de inspecŃie fiscală au consemnat în raportul de 
inspecŃie fiscală şi faptul că în data de 27.02.2009 a fost autentificat contractul de 
vânzare-cumpărare, dată la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 
potrivit art.134^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv art.134^1 alin.(3) din acelaşi act normativ. 
 Referitor la determinarea perioadei fiscale, contestatorul arată că organul de 
inspecŃie fiscală a avut în vedere prevederile art.156^1 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, în speŃă trimestrul I 2009. 
 FaŃă de cele de mai sus, contestatorul susŃine că constatările organelor de 
inspecŃie fiscală sunt neîntemeiate şi nefondate întrucât au la bază o aplicare greşită a 
legii privitoare la calitatea persoanei fizice X în sensul prevăzut de art.126 şi art.127 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Astfel, contestatorul susŃine că din interpretarea juridică a prevederilor art.126 şi 
art.127 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, se poate observa că legiutorul a făcut distincŃie clară între persoana juridică 
plătitoare de TVA şi persoana fizică în speŃă contestatorul X, care nu este plătitoare de 
TVA, deoarece nu desfăşoară activităŃi economice de producŃie, comercializare sau 
prestări de servicii, astfel că, modul de calcul al organelor de inspecŃie fiscală este total 
neîntemeiat, având la bază o încadrare greşită a persoanei fizice controlate şi a activităŃii 
desfăşurate de către aceasta. 
 Totodată, contestatorul susŃine că este o persoană fizică ce nu desfăşoară o 
activitate legiferată în sensul nomenclatorului de meserii, adică nu se încadrează în sfera 
persoanelor fizice autorizate cu atât mai mult în sfera persoanelor juridice, situaŃie faŃă 
de care construcŃia unui imobil care a fost apartamentat şi ulterior vândut nu reprezintă o 
activitate perpetuă şi de continuitate care să se încadreze în dispoziŃiile enunŃate mai sus 
şi chiar dacă în urma încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a încasat o sumă de 
bani, acest fapt, nu reprezintă desfăşurarea unei activităŃi continue întinsă de-a lungul 
unei perioade de timp. 
 Mai mult, contestatorul susŃine că, în urma încheierii contractelor şi a obŃinerii 
sumelor de bani are calitatea de vânzător în cadrul acestor contracte şi obŃinând preŃul a 
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achitat conform dispoziŃiilor legale impozitul datorat, prin urmare, nu poate fi supus încă 
o dată impozitului datorat pe tranzacŃiile efectuate şi mai mult nu poate fi percepută taxa 
pe valoarea adăugată pentru sume încasate deoarece, nu a fost percepută taxa pe 
valoarea adăugată către cumpărător şi nu a existat o vânzare - cumpărare anterioară. 
Astfel că, în lipsa aplicării taxei pe valoarea adăugată la preŃul de vânzare de către 
vânzător şi achitarea acestuia de către cumpărător nu se pot calcula obligaŃii fiscale 
accesorii. 

Contestatorul susŃine că, în cauza în speŃă se află în situaŃia clară în care o 
persoană fizică ce nu se încadrează în dispoziŃiile legii privitoare la persoana fizică 
autorizată sau persoană juridică, este obligat să achite taxa pe valoarea adăugată 
precum şi obligaŃii fiscale accesorii acestei taxe, deşi persoana fizică nu desfăşoară o 
activitate prevăzută de dispoziŃiile art.126 şi art.127 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activitate ce prevede obligativitatea 
aplicării taxei pe valoarea adăugată. Totodată, vânzarea s-a făcut în urma unei 
apartamentări a unui singur imobil, iar preŃul menŃionat în contractele de vânzare-
cumpărare nu este purtător de taxă pe valoarea adăugată, aşa cum se poate observa 
din cuprinsul contractelor, iar în urma încasării preŃului aferent vânzărilor efectuate 
persoana fizică a plătit impozitul aferent tranzacŃiei, deci şi-a îndeplinit obligaŃia fiscală 
stabilită legal şi care îi este aplicabilă. 

În susŃinerea cauzei contestatorul anexează în copie următoarele documente: 
- Raportulul de inspecŃie fiscală nr…/29.10.2010; 
- Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de 

inspecŃia fiscală la persoane fizice care realizează venituri impozabile din 
activităŃi economice nedeclarate organelor fiscale nr…./29.10.2010; 

- Contractele de vânzare-cumpărare încheiate; 
- Împuternicirea avocaŃială în orginal; 
  
În concluzie, contestatorul solicită admiterea contestaŃiei şi anularea actelor de 

control ca fiind netemeinice şi nelegale. 
  

II. Prin Raportul de inspecŃie fiscală nr…./29.10.2010 care a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere privind obligaŃiile suplimentare de plată stabilite de organele de 
inspecŃie fiscală nr…/29.10.2010, organele de inspecŃie fiscală urmare a verificării 
efectuate care a vizat îndeplinirea obligaŃiilor privind taxa pe valoarea adăugată, pentru 
perioada 01.01.2009-30.06.2010, au constatat următoarele: 

Dl. X nu figurează ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată pâna la data începerii 
inspecŃiei fiscale. 

Organele de inspecŃie fiscală precizează că potrivit aplicaŃiei “Decter imob”, prin 
care sunt monitorizaŃi dezvoltatorii imobiliari, listată la organul fiscal competent a rezultat 
că dl. X a efectuat un număr de 5 tranzacŃii imobiliare în anul 2009 în valoare totală de x 
lei şi o tranzacŃie imobiliară în anul 2010 în valoare de x lei. 

Din documentele puse la dispoziŃie de către dl X s-a constatat că în anul 2009, în 
baza contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr…/25.02.2009, 
../25.02.2009, ../27.02.2009, ../31.12.2009, ../26.03.2009, ../27.04.2010, înscrise în C.F. 
… nr. top ../1/2 de către Biroul Notarilor Publici – AR din …, dl X vinde imobile 
(apartamente) către diferite persoane fizice situate administrativ în municipiul C, str... 
nr..., valoarea totală a tranzacŃiilor efectuate în anul 2009 şi 2010 este de X lei. 

Organele de inspecŃie fiscală menŃionează că cifra de afaceri realizată în cursul 
anului 2009 în sumă de X lei a depăşit plafonul de scutire în sumă de X lei (x Euro x 
3,9852 lei=x lei) în data de 27.02.2009.  
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Totodată, organele de inspecŃie fiscală arată că dl. X  în anul 2010 a mai efectuat 
o tranzacŃie în sumă de x lei. TranzacŃiile au fost efectuate în euro, iar calculul s-a făcut 
în parte pentru fiecare tranzacŃie la cursul zilei comunicat de B.N.R. la data încheierii 
contractelor de vânzare-cumpărare, avându-se în vedere prevederile pct.61 (1) din H.G. 
nr.44/2004 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal date în 
aplicarea art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Organele de inspecŃie fiscală au constatat că operaŃiunile desfăşurate de dl.X 
îndeplinesc condiŃiile prevăzute la art.126 alin.(1) şi art.127 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile pct.3 alin.(1) din H.G. nr.44/2004 de aprobare a normelor metodologice de 
aplicare a Codului Fiscal date în aplicarea art.127 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, organele de inspecŃie fiscală arată că persoanele fizice care obŃin venituri 
din vânzarea locuinŃelor propietate personală sau alte bunuri care sunt folosite de acesta 
pentru scopuri personale, nu se consideră a fi desfăşurat o activitate economică şi pe 
cale de consecinŃă nu intră în categoria persoanelor impozabile, excepŃie făcând 
situaŃiile în care se constată că activitatea respectivă este desfăşurată  în scopul obŃinerii 
de venituri cu caracter de continuitate, în această situaŃie, aceasta dobândind calitatea 
de persoană impozabilă. 

De asemenea, organele de inspecŃie fiscală arată că în speŃă sunt aplicabile 
prevederile art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare (aplicabile începând cu data de 01.01.2008). 
 Totodată, organele de inspecŃie fiscală precizează că dl.X realizând tranzacŃii 
imobiliare cu locuinŃe propietate personală în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de 
continuitate în sensul art.127 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, trebuia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA 
înaintea începerii activităŃii economice conform prevederilor art.153 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi să 
îndeplinească toate obligaŃiile ce decurg din această calitate la fel ca alte persoane 
impozabile, cu toate drepturile şi obligaŃiile ce decurg din legislaŃia referitoare la taxa pe 
valoarea adăugată, respectiv să colecteze şi să plătească taxa pe valoarea adăugată 
aferentă livrărilor de bunuri taxabile, dar avea şi dreptul să deducă taxa pe valoarea 
adăugată aferentă achiziŃiilor de bunuri şi servicii destinate activităŃii sale economice. 
Datorită faptului că, dl.X nu s-a înregistrat în scopuri de TVA, acesta nu are drept de 
deducere a taxei pe valoarea adăugată. 
 Totodată, organele de inspecŃie fiscală consemnează că în speŃă sunt incidente şi  
prevederile pct.66 alin.(2) din H.G.nr.44/2004 de aprobare a normelor metodologice de 
aplicare a Codului Fiscal, date în aplicarea art.153 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Pe cale de consecinŃă, organele de inspecŃie fiscală au stabilit că persoana fizică 
dl.X prin operaŃiunile pe care le-a desfăşurat în perioada analizată a avut calitatea de 
persoană impozabilă cu toate drepturile şi obligaŃiile ce decurg din această calitate şi 
avea ca primă obligaŃie declararea începerii activităŃii sale ca persoană impozabilă, 
precum şi obligaŃia să colecteze şi să plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă 
livrărilor de bunuri taxabile. 
 
 Astfel, având în vedere faptul că persoana fizică dl. X nu şi-a îndeplinit obligaŃia  
de a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, nu a colectat şi nu a plătit 
taxa pe valoarea adăugată aferentă operaŃiunilor taxabile desfăşurate, organele de 
inspecŃie fiscală au procedat la calcularea taxei pe valoarea adăugată aferentă veniturilor 
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obŃinute din tranzacŃiile imobiliare cu caracter de continuitate desfăşurate în anul 2009 în 
sumă totală  de x lei, rezultând o sumă de plată în cuantum de x lei, prin aplicarea cotei 
standard de TVA de 19% asupra bazei de impozitare, în conformitate cu prevederile 
art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, iar 
pentru anul 2010 o diferenŃă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de x lei prin 
aplicarea cotei standard de TVA de 19% asupra bazei de impozitare în sumă de x lei, în 
conformitate cu prevederile art.140 alin.(1)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 La diferenŃa de taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de x lei (x lei + x lei) 
stabilită de organele de inspecŃie fiscală, au fost calculate şi obligaŃii fiscale accesorii în 
sumă totală de x lei în conformitate cu art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, stabilite pentru perioada  25.04.2009 - 29.09.2009, prin aplicarea cotei 
de 0,1% până la data de 01.07.2010 şi a cotei de 0,05 % de la data de 01.07.2010 
conform art.120 alin.(7) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Organele de inspecŃie fiscală menŃionează că în data de 27.02.2009 a fost 
autentificat contractul de vânzare-cumpărare, data la care intervine exigibilitatea taxei pe 
valoarea adăugată potrivit art.134^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv art.134^1 alin.(3) din acelaşi act 
normativ, iar referitor la determinarea perioadei fiscale, precizează că s-au avut în 
vedere prevederile art.156^1 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările ulterioare, în speŃă trimestrul I 2009. 

 
III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivele 

invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele 
normative în vigoare invocate de contestatoare şi organele de inspecŃie fiscală pentru 
perioada verificată,  se reŃin următoarele:  
 

Referitor la  suma de x lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată stabilită de 
plată şi suma de x lei reprezentând majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea 
adăugată stabilită de plată,  

 
D.G.F.P Caraş-Severin prin Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii este investit ă 

să se pronun Ńe dacă pentru tranzac Ńiile efectuate în perioada  verificat ă constând 
în vânzarea de apartamente (construc Ńii noi) dintr-un imobil nou construit, 
persoana fizic ă dl. X datoreaz ă taxa pe valoarea ad ăugată şi accesoriile aferente, 
în condi Ńiile în care a inten Ńionat s ă desfăşoare astfel de opera Ńiuni cu caracter de 
continuitate f ără să solicite înregistrarea în scopuri de TVA înainte d e realizarea 
opera Ńiunilor.   

 
În fapt, persoana fizică dl.X în perioada 01.01.2009 – 30.06.2010 a efectuat  un 

număr de 6 tranzacŃii imobiliare în valoare totală de x lei din care: 5 tranzacŃii în anul 
2009 în valoare totală de x lei şi o tranzacŃie imobiliară în anul 2010 în valoare de x lei, 
constând în vânzarea de apartamente (construcŃii noi) aflate într-un imobil nou construit, 
fiind încheiate contracte de vânzare-cumpărare autentificate notarial cu terŃe persoane 
fizice, respectiv contractele de vânzare - cumpărare nr…/25.02.2009, ../25.02.2009, 
../27.02.2009, ../31.12.2009, ../26.03.2009, ../27.04.2010, înscrise în C.F. … nr. top ../1/2 
de către Biroul Notarilor Publici – AR din C…  

Organele de inspecŃie fiscală consemnează că dl. X, nu figurează ca plătitor de 
taxă pe valoarea adăugată până la data începerii inspecŃiei fiscale.    
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           De asemenea, menŃionează că cifra de afaceri realizată în cursul anului 
calendaristic 2009 în sumă de x lei a depăşit plafonul de scutire în sumă de x lei ( x euro 
x 3,9852) la data de 27.02.2009. 

 Organele de inspecŃie fiscală au constatat că tranzacŃiile imobiliare în valoare 
totală de x lei, îndeplinesc condiŃiile prevăzute de art.126 alin.(1) şi intră în sfera de 
aplicare a taxei pe valoarea adăugată, iar contribuabilul este persoană impozabilă potrivit 
prevederilor art.127 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prevederile pct.3 alin.(1) din H.G.nr.44/2004 de 
aprobare a normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, date în aplicarea art.127 
alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

De asemenea, în cauză organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.141 
alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare (aplibabile începând cu data de 01.01.2008), iar potrivit acestor prevederi,  
operaŃiunile efectuate de persoana fizică dl. X nu sunt scutite de TVA. 

Având în vedere că operaŃiunile realizate de persoana fizică dl. X au avut caracter 
economic şi au fost realizate venituri cu caracter de continuitate (vânzări succesive de 
apartamente noi), organele de inspecŃie fiscală au stabilit că acesta  trebuia să solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA înainte de începerea activităŃii economice conform 
prevederilor art.153 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi să îndeplinească toate obligaŃiile ce decurg din această 
calitate, respectiv să colecteze şi să plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă 
livrărilor de bunuri taxabile, dar avea şi dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată 
aferentă achiziŃiilor de bunuri şi servicii destinate activităŃii sale economice. Întrucât, 
persoană fizică nu s-a înregistrat în scopuri de TVA, nu are drept de deducere a taxei pe 
valoarea adăugată. 

Totodată, organele de inspecŃie fiscală stabilesc că în cauză sunt incidente şi 
prevederile pct.66 alin.(2) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, date în aplicarea art.153 alin.(1) din Codul fiscal, astfel că persoana fizică dl. 
X, prin operaŃiunile pe care le-a desfăşurat în perioada verificată a avut calitatea de 
persoană impozabilă, cu toate drepturile şi obligaŃiile ce decurg din această calitate, 
având ca primă obligaŃie declararea începerii activităŃii sale ca persoană impozabilă.  

Prin urmare, persoana fizică avea obligaŃia să colecteze şi să plătească taxa pe 
valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri taxabile. 
 Astfel, cum este consemnat în Raportul de inspecŃie fiscală nr…/29.10.2010, s-a 
procedat la calcularea taxei pe valoarea adăugată aferentă veniturilor obŃinute din 
tranzacŃiile imobiliare cu caracter de continuitate desfăşurate în anul 2009 în sumă totală  
de x lei, rezultând o sumă de plată în cuantum de x lei, prin aplicarea cotei standard de 
TVA de 19% asupra bazei de impozitare, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(1) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, iar pentru anul 
2010 o diferenŃă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de x lei prin aplicarea cotei 
standard de TVA de 19% asupra bazei de impozitare în sumă de x lei, în conformitate cu 
prevederile art.140 alin.(1)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 Pentru diferenŃa de taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de x lei (x lei + x lei) 
stabilită au fost calculate accesoriile aferente în sumă totală de x lei în conformitate cu 
art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, stabilite pentru perioada  
25.04.2009 - 29.09.2009, prin aplicarea cotei de 0,1% până la data de 01.07.2010 şi a 
cotei de 0,05 % de la data de 01.07.2010 conform art.120 alin.(7) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Organele de inspecŃie fiscală precizează că, potrivit art.134^2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
art.134^1 alin.(3) din acelaşi act normativ, au avut în vedere faptul că exigibilitatea taxei 
pe valoarea adăugată a intervenit în data de 27.02.2009, iar referitor la determinarea 
perioadei fiscale s-au avut în vedere prevederile art.156^1 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, în speŃă trimestrul I 2009. 

 
Se reŃine că, organele de inspecŃie fiscală, la determinarea taxei pe valoarea 

adăugată aferentă tranzacŃiile imobiliare efectuate de persoana fizică dl. x, în perioada 
verificată, au avut în vedere şi adresa nr…./31.03.2010 a DirecŃiei de legislaŃie în 
domeniul TVA, transmisă de DirecŃia Generală Coordonare InspecŃie Fiscală, prin 
adresa nr…../19.04.2010, înregistrată la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr…/23.04.2010 
(anexată la dosarul contestaŃiei), în completarea circularei nr…./08.09.2009 privind 
acŃiunea de verificare a persoanelor fizice care au efectuat tranzacŃii imobiliare cu 
terenuri construibile şi construcŃii noi. 

   
Persoana fizică dl. X, prin contestaŃia formulată susŃine că nu are calitatea de 

persoană impozabilă care să fie supusă plăŃii TVA, întrucât nu a desfăşurat o activitate 
prevăzută de dispoziŃiile art.126 şi art.127 din Legea nr.571/2003, respectiv că nu se 
încadrează în sfera persoanelor fizice autorizate cu atât mai mult în sfera persoanelor 
juridice situaŃie faŃă de care construcŃia unui imobil care a fost apartamentat şi ulterior 
vândut nu reprezintă o activitate perpetuă şi de continuitate.  
 
          De menŃionat este că, prin OrdonanŃa din 07.12.2011 pronunŃată de Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr.28/P/2011, s-a dispus scoaterea de sub 
urmărire penală pentru săvârşirea infracŃiunii de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită 
de art.9 al.1 lit. a) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale a dl. X.   

Din considerentele OrdonanŃei din … pronunŃată de Parchetul de pe lângă 
Tribunalul .. în dosarul nr…/P/2011, se reŃine că, urmare a efectuării expertizei contabile 
dispusă în cauză, a rezultat că TVA-ul datorat pentru vânzarea imobilelor este de x lei, 
iar majorările de întârziere calculate până la data plăŃii au fost în sumă de x lei, iar prin 
poprire a fost reŃinută, la data de 03.01.2011 suma de  x lei, concluzionându-se că la 
data de 03.01.2011 a fost achitat în plus suma de x lei ( x lei - x lei -  xlei ).  
 Se reŃine, de asemenea aprecierea organelor de cercetare, respectiv că „ din 
probele administrate în cauză rezultă faptul că suma de x lei, reŃinută prin poprire la data 
de 03.01.2011 a acoperit atât  TVA – ul datorat cât şi majorările de întârziere aferente 
acestuia.” 
  
 La dosarul cauzei se află în copie Raportul de expertiză contabilă înregistrat la 
D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr. x/14.12.2011 precum şi ObiecŃiunile la acest raport 
înregistrate sub nrx/22.12.2011,  transmise de organele de inspecŃie fiscală ale Serviciul 
InspecŃie Fiscală Persoane Fizice prin adresa nr.x/09.07.2012, înregistrată la D.G.F.P. 
Caraş-Severin sub nrx/10.07.2012, în completarea adresei nr. x/06.07.2012, cu privire la 
dl. X.  
  

În drept , potrivit art.126 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, se prevede:    
“(1) Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 
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    a) operaŃiunile 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 plată; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, 
astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acŃionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităŃile 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2);”  
     

Potrivit acestor prevederi legale în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată 
se cuprind livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate cu plată pe teritoriul 
României în condiŃiile în care sunt realizate de o persoan ă impozabil ă aşa cum a fost 
definită  la art. 127 alin.(1), iar livrarea bunurilor/prestarea serviciilor rezultă din una din 
activit ăŃile economice  prevăzute la art.127.alin.(2).  

 
Portivit art. 127 alin.(1) şi alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare : 
„(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o 
manieră independentă şi indiferent de loc, activităŃi economice de natura celor prevăzute 
la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităŃi. 
(2) În sensul prezentului titlu, activităŃile economice cuprind activităŃile producătorilor 
comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃile extractive, agricole şi 
activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate 
economic ă exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în  scopul ob Ńinerii de 
venituri cu caracter de continuitate.” 
     

Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, noŃiunea de persoană 
impozabilă, potrivit art. 125^1 pct.18 din Codul fiscal, are următoarea semnificaŃie: 
         “ 18. persoană impozabilă are înŃelesul art. 127 alin. (1) şi reprezintă persoana 
fizică, grupul de persoane, instituŃia publică, persoana juridică, precum şi orice entitate 
capabilă să desfăşoare o activitate economică; ” 
 

Prevederile art.127 alin.(2) din Codul fiscal sunt completate de pct.3 alin.(1) din 
Normele metodologice de aplicare a Codul fiscal aprobate prin H.G.nr.44/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare (în forma aplicabilă până la 31.12.2009), potrivit 
căruia: 

“ 3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obŃinerea de venituri de către 
persoanele fizice din vânzarea locuinŃelor proprietate personală sau a altor bunuri care 
sunt folosite de către acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerată activitate 
economică, cu exceptia situaŃiilor în care se constată că activitatea respectivă este 
desfăşurată în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 
alin. (2) din Codul fiscal [...]” 

 
În acelaşi sens, prevederile pct.3 din Normele metodologice de aplicare a Codul 

fiscal aprobate prin H.G.nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în forma 
aplicabilă de la  01.01.2010, stipulează: 
 “  3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale, în concordanŃă cu principiul de bază al sistemului de TVA potrivit căruia 
taxa trebuie să fie neutră, se referă la orice tip de tranzacŃii, indiferent de forma lor 
juridică, astfel cum se menŃionează în constatările CurŃii Europene de JustiŃie în cazurile 



 
         

 
 

  10 

C-186/89 Van Tiem, C-306/94 Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro SA (EDM). 
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), persoanele fizice nu se consideră că realizează o 
activitate economică în sfera de aplicare a taxei atunci când obŃin venituri din vânzarea 
locuinŃelor proprietate personală sau a altor bunuri care au fost folosite de către acestea 
pentru scopuri personale. În categoria bunurilor utilizate în scopuri personale se includ 
construcŃiile şi, după caz, terenul aferent acestora, proprietate personală a persoanelor 
fizice care au fost utilizate în scop de locuinŃă, inclusiv casele de vacanŃă, orice alte 
bunuri utilizate în scop personal de persoana fizică, precum şi bunurile de orice natură 
moştenite legal sau dobândite ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile 
privind reconstituirea dreptului de proprietate. 
    (3) Persoana fizică, care nu a devenit deja persoană impozabilă pentru alte activităŃi, 
se consideră că realizează o activitate economică din exploatarea bunurilor corporale 
sau necorporale, dacă acŃionează ca atare, de o manieră independentă, şi activitatea 
respectivă este desfăşurată în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate, în 
sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.” 

 
Referitor la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, art.153 

alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevede:  
„ (1) Persoana impozabilă care este stabilită în România, conform art. 125^1 alin. (2) lit. 
b), şi realizează sau intenŃionează să realizeze o activitate economică ce implică 
operaŃiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere 
trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum 
urmează: 
    a) înainte de realizarea unor astfel de opera Ńiuni,  în următoarele cazuri: 
    1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte 
plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire 
pentru întreprinderile mici; 
    2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de 
scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de 
taxă; […]. ” 
 

Potrivit art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare:  

“  (1) Persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, 
declarată sau realizată, este inferioară plafonului de x euro, al cărui echivalent în lei se 
stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca NaŃională a României la data aderării 
şi se rotunjeşte la următoarea mie poate solicita scutirea de taxă, numită în continuare 
regim special de scutire, pentru operaŃiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepŃia 
livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. 
b). “ 
        Iar, potrivit alin.(4): 
    “(4) O persoană impozabilă nou-înfiinŃată poate beneficia de aplicarea regimului 
special de scutire, dacă la momentul începerii activităŃii economice declară o cifră de 
afaceri anuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire şi nu optează pentru 
aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).” 

 
Având în vedere aceste prevederi legale, se reŃine că persoanele impozabile 

stabilite în România sau persoanele nou-înfiinŃate, în situaŃia în care declară sau 
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realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de x euro, pot beneficia de aplicarea 
regimului special de scutire. 

 
Începând cu 01.01.2008, art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevede scutirea de taxa pe valoarea 
adăugată pentru următoarele operaŃiuni: 
„ f) livrarea de către orice persoană a unei construcŃii, a unei părŃi a acesteia şi a 
terenului pe care este construită, precum şi a oricărui alt teren. Prin excep Ńie, scutirea 
nu se aplic ă pentru livrarea unei construc Ńii noi, a unei p ărŃi a acesteia sau a unui 
teren construibil.  [...]” 

 
Livrarea de bunuri, ca operaŃiune impozabilă  este reglementată la art.128 alin.(1) 

din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care 
stipulează: „(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca şi un proprietar.” 

Conform prevederilor legale citate, transferul dreptului de a dispune de bunuri ca 
şi un proprietar, reprezintă livrare de bunuri, operaŃiune impozabilă ce se cuprinde în 
sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.    

 
Pentru operaŃiunile impozabile, care nu sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată 

sau care nu sunt supuse cotei reduse a taxei pe valoarea adăugată, se aplică cota 
standard de 19%, asupra bazei de impozitare, în conformitate cu prevederile art.140 
alin.(1) din din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
    „(1) Cota standard este de 19% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru 
operaŃiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei 
reduse.” 

 
FaŃă de motivele de fapt şi de drept invocate mai sus reŃinem:  
Conform prevederilor invocate în drept, livrarea unei construcŃii noi, a unei părŃi a 

acesteia sau a unui teren construibil reprezintă operaŃiune care nu este scutită de taxa 
pe valoarea adăugată. Persoana fizică devine persoană impozabilă şi trebuie să se 
înregistreze în scopuri de TVA pentru vânzarea de construcŃii noi şi terenuri construibile, 
atunci cînd desfăşoară activităŃi de natura exploatării bunurilor corporale cu consecinŃa 
realizării de venituri cu caracter de continuitate. 

În cazul în speŃă, conform celor enunŃate în fapt, organele de inspecŃie fiscală au 
constatat că în perioada verificată 01.01.2009-30.06.2010, persoana fizică dl. X a 
efectuat livrări de imobile reprezentând apartamente făcând parte dintr-o construcŃie 
nouă, respectiv un număr de 6 tranzacŃii imobiliare cu apartamente noi în valoare totală 
de x lei din care: 5 tranzacŃii în anul 2009 în valoare totală de x lei şi o tranzacŃie 
imobiliară în anul 2010 în valoare de x lei, realizând venituri cu caracter de continuitate, 
fără să solicite înregistrarea în scopuri de TVA înainte de realizarea unor astfel de 
operaŃiuni.  

Având în vedere, că pe de o parte, constatările organelor de inspecŃie fiscală 
raportate la prevederile legale aplicabile în materie, iar pe de altă parte faptul că 
operaŃiunile, din punct de vedere fiscal, au caracter de continuitate atunci când nu pot fi 
considerate operaŃiuni ocazionale, şi analizând operaŃiunile efectuate de către persoana 
fizică dl. x, respectiv tranzacŃionarea a nu mai puŃin de  6 apartamente noi, rezultă că 
aceasta a obŃinut venituri cu caracter de continuitate desfăşurând astfel activităŃi 
economice şi devenind persoană impozabilă din perspectiva TVA, aşa cum sunt definite 
la articolele din legea fiscală, enunŃate mai sus.  
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Astfel, pe cale de consecinŃă, persoana fizică dl. x, prin operaŃiunile pe care le-a 
desfăşurat în această perioadă a avut calitatea de persoană impozabilă, cu toate 
drepturile şi obligaŃiile ce decurg din această calitate, având ca primă obligaŃie 
declararea începerii activităŃii sale ca persoană impozabilă. 

Prevederile pct. 66 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare,  de aplicare a art. 153 alin.(1), Titlul VI din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, stipulează: 
“ 66. (2) În aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economică se consideră 
ca fiind începută din momentul în care o persoană intenŃionează să efectueze o astfel de 
activitate. IntenŃia persoanei trebuie apreciată în baza elementelor obiective, de 
exemplu, faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiŃii 
pregătitoare necesare iniŃierii unei activităŃi economice. “ 
 Or, în speŃă, analizând operaŃiunile efectuate de persoana fizică dl. x, respectiv  
construirea, apartamentarea şi apoi tranzacŃionarea a nu mai puŃin de 6 apartamente 
noi, rezultă că intenŃia de a desfăşura o activitate economică apare de la momentul în 
care a început “să angajeze costuri şi/sau să facă investiŃii pregătitoare necesare iniŃierii 
unei activităŃi economice. “ 

De menŃionat este faptul că la dosarul cauzei, se află anexate în copie autorizaŃia 
de construcŃie nr….18.02.2008 emisă de Primăria C la solicitarea dl. X pentru construcŃia 
unei case familiale în regim de P+1+M, valoarea declarată a construcŃiei x lei, actul de 
apartamentare al imobilului cu nr.top ../1/1/2 cad… şi transnotat din CF .. C, contractele 
de vânzare-cumpărare autentificate sub nr…./25.02.2009, …/25.02.2009, ../27.02.2009, 
../31.12.2009, ../26.03.2009, ../27.04.2010 de către Biroul Notarilor Publici – AR din C…. 

Prin urmare, având în vedere că persoana  fizică dl. X, are calitatea de persoană 
impozabilă prin activităŃile economice desfăşurate, respectiv tranzacŃii imobiliare derulate 
cu caracter de continuitate, precum şi faptul că, bunurile tranzacŃionate constau în 
vânzarea de apartamente noi, rezultă că operaŃiunile efectuate de contestator intră în 
sfera de de aplicare a taxei pe valoarea adăugată prin îndeplinirea condiŃiilor prevăzute 
la art.126 alin.(1) din Codul fiscal, născându-se totodată obligaŃia înregistrării ca plătitor 
de taxa pe valoarea adăugată, înainte de realizarea unor astfel de operaŃiuni, conform 
dispoziŃiilor art.153 alin.(1) lit.a) pct.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Întrucât potrivit constatărilor organelor de inspecŃie fiscală consemnate în Raportul 
de inspecŃie fiscală nr…./29.10.2010, în perioada verificată 01.01.2009-30.06.2010, 
persoana fizică dl. X a efectuat un număr de 6 tranzacŃii constând în vânzări de de 
apartamente noi, operaŃiuni taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, 
rezultă că aceasta avea obligaŃia să colecteze şi să plătească la bugetul de stat taxa pe 
valoarea adăugată aferentă tranzacŃiilor imobiliare efectuate.   

 
Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul cauzei, 

precum şi prevederile legale în materie, se reŃine că organele de inspecŃie fiscală legal 
au stabilit în sarcina persoanei fizice dl. X taxa pe valoarea adăugată de plată în sumă 
de x lei aferentă tranzacŃiilor imobiliare constând în vânzarea unui număr de 6 
apartamente noi, efectuate în perioada verificată, fapt pentru care, în temeiul art.216 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1. lit. a) din Ordinul 
nr.2137/2011 privind  aprobarea InstrucŃiunilorpentru aplicarea titlului IX din  OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, contestaŃia se va respinge ca 
neîntemeiată pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită de plată în sumă de x lei.  
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Referitor la major ările de întârziere în sum ă de x lei  aferente taxei pe valoarea 
adăugată stabilită suplimentar de plată în sumă de x lei, se reŃine că stabilirea în sarcina 
contestatorului de majorări de întârziere aferente debitelor stabilite suplimentar de plată 
reprezintă măsura accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere că, în ceea ce priveşte debitul de natura taxei pe valoarea 
adăugată în sumă de x lei, contestaŃia a fost respinsă ca neîntemeiată, iar prin 
contestaŃie nu se prezintă alte argumente privind modul de calcul al accesoriilor, aceasta 
se va respinge şi pentru suma de x lei cu titlu de majorări de întârziere aferente taxei pe 
valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată, conform principiului de drept 
„accesoriul urmează principalul”.  
 

Referitor la motivaŃiile contestatorului că nu are calitatea de persoană impozabilă 
care să fie supusă plăŃii TVA, întrucât nu a desfăşurat o activitate prevăzută de 
dispoziŃiile art.126 şi art.127 din Legea nr.571/2003, respectiv că nu se încadrează în 
sfera persoanelor fizice autorizate cu atât mai mult în sfera persoanelor juridice, situaŃie 
faŃă de care construcŃia unui imobil care a fost apartamentat şi ulterior vândut nu 
reprezintă o activitate perpetuă şi de continuitate, acestea nu pot fi reŃinute în 
soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, întrucât aşa cum s-a precizat, operaŃiunile 
efectuate de contestator intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată prin 
îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la art.126 alin.(1) din Codul fiscal, iar potrivit 
prevederilor art.127 din Codul fiscal, este considerată persoană impozabilă orice 
persoană  care desfăşoară de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităŃi 
economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităŃi. Persoana fizică dl. X, prin 
tranzacŃionarea a nu mai puŃin de  6 apartamente noi a obŃinut venituri cu caracter de 
continuitate desfăşurând astfel activităŃi economice şi devenind persoană impozabilă din 
perspectiva taxei pe valoarea adăugată. Totodată, având în vedere principiul de bază al 
sistemului taxei pe valoarea adăugată potrivit căruia taxa trebuie să fie neutră în sensul 
art.127 alin (1) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în 
concordanŃă cu acest principiu, se referă la orice fel de tranzacŃie indiferent de forma de 
proprietate.  

 
În cauza supusă analizei, de menŃionat este şi faptul că, având în vedere 

prevederile pct.10.4.din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, potrivit căruia: „La soluŃionarea contestaŃiilor, organele de soluŃionare se vor 
pronunŃa şi în raport cu motivarea rezoluŃiilor de scoatere de sub urmărire penală, 
neîncepere sau încetare a urmăririi penale, precum şi a expertizelor efectuate în cauză, 
în măsura în care au implicaŃii asupra aspectelor fiscale”, se reŃin următoarele: 
  

În ceea ce priveşte OrdonanŃa din … a Parchetului de pe lângă Tribunalul …în 
dosarul nr…./P/2011, de scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracŃiunii 
de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art.9 al.1 lit. a) din Legea nr.241/2005 
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale a dl. X, se reŃine că prejudiciul produs 
bugetului de stat, urmare a expertizei contabile efectuată în cauză, este în cuantum mai 
mic, respectiv în sumă de x lei  (x lei reprezentând TVA-ul datorat pentru vânzarea 
imobilelor şi x lei reprezentând majorări de întârziere), iar prin reŃinerea prin poprire la 
data de 03.01.2011 a sumei de x lei, aceasta a acoperit atât  TVA – ul datorat cât şi 
majorările de întârziere aferent acestuia.  
 Raportat la cele de mai sus, este adevărat că Raportul de expertiză contabilă a 
fost analizat şi evaluat de organul de urmărire penală, însă numai în ceea ce priveşte 
cuantificarea prejudiciului produs prin fapta de evaziune fiscală, prejudiciu care, în cazul 
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examinat nu corespunde cu obligaŃiile fiscale determinate de organele de inspecŃie 
fiscală.   

 
În ceea ce priveşte Raportul de expertiză contabilă din data de 28.11.2011, 

întocmit în speŃă, din cuprinsul Capitolul III,  se reŃin  concluziile formulate de experŃii 
contabili, şi anume: 

- în conformitate cu prevederile art.152 alin. (6) din Legea nr.571/2003, persoana 
fizică X avea obligaŃia de a se înregistra în scopuri de TVA odată cu depăşirea plafonului 
de scutire de x euro (echivalent x lei, conform pct.61 alin. (2) din H.G. nr.44/2004 – 
norme metodologice de aplicare a art.152 alin.(2) din Legea nr.571/2003).  

- data limită de la care dl.X avea obligaŃia de a se înregistra în scopuri de TVA a 
fost 08.03.2009. Data de la care avea obligaŃia depunerii decontului de TVA, respectiv 
rambursare/achitarea sumelor reprezentând TVA de plată era până în 25 ale lunii 
următoare efectuării tranzacŃiilor, respectiv 25.04.2011 pentru vânzările efectuate în luna 
martie.  

- prin expertiză s-a procedat la determinarea obligaŃiilor aferente înregului imobil 
apartamentat şi vândut (toate cele 8 apartamente rezultate în urma apartamentării), 
astfel: 

1.Valoarea totală a încasărilor rezultată din vânzarea celor 8 apartamente este de 
x lei ( Anexa  nr.1 – SituaŃia privind vânzarea imobilelor construite) 

2. Pentru construcŃia imobilului s-au pus la dispoziŃie facturi privind achiziŃii în 
sumă totală de x lei din care TVA-ul aferent este în sumă de x lei ( Anexa nr.2 – AchiziŃii 
aferente construcŃiei imobilelor înstrăinate) 

3. S-a determinat, procentual, costul aferent pentru 1mp construit (suprafaŃă utilă) 
          - pentru apartamentele nr. 1, 2, 3  vândute s-a aplicat scutirea de TVA, nu 
            s-a dedus, respectiv nu s-a colectat TVA, 
          - pentru apartamentul nr.4 s-a colectat TVA de 19%, 
          - pentru apartamentele nr.5, 6, 7  şi 8 s-a colectat TVA în cotă redusă de 
            5% ( din documentele prezentate rezultă că sunt îndeplinite condiŃiile 
            pentru a se aplica această cotă).  
Asfel, TVA-ul datorat este în sumă de x lei (Anexa nr.3 – Calcul TVA) şi x lei 

majorări de întârziere (Anexa nr.4 – Calcul Majorări) 
- dl.X beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă 

achiziŃiilor de bunuri şi servicii din perioada de la care trebuia să se înregistreze în scop 
de TVA până la data înregistrării, în cuantum de X lei  (Anexa nr.3 – Calcul TVA), potrivit 
reglementărilor legale, respectiv art. 147 1 – Codul fiscal.   

 
În raport cu cele arătate mai sus, concluziile expertizei efectuate în cauză, 

respectiv evaluarea prejudiciului consemnat în acest act,  nu pot fi însuşite de organul de 
soluŃionare, având în vedere următoarele argumente:  

 
Prin expertiza contabilă s-a procedat la determinarea obligaŃilor fiscale (TVA şi 

majorări) aferente înregului imobil apartamentat şi vândut de către persoana fizică dl. X 
(toate cele 8 apartamente rezultate în urma apartamentării), or potrivit Raportului de 
inspecŃie fiscală nr…/29.10.2010, organele de inspecŃie fiscală au procedat la stabilirea 
în sarcina persoanei fizice dl. X a obligaŃilor fiscale (TVA şi majorări) aferente vânzării 
unui număr de 6 apartamente noi, perioada verificată fiind 01.01.2009-30.06.2010. 
MenŃionăm faptul că tranzacŃiile imobiliare constând în vânzarea celorlalte 2 
apartamente noi au făcut obiectul unui alt raport de inspecŃie fiscală, urmare căruia a fost 
emisă decizie de impunere, contestată şi aceasta de către persoana fizică dl. X 
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Aşa cum s-a arătat în considerentele prezentei decizii, în speŃă sunt aplicabile 
dispoziŃiile art.153 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi dispoziŃiile pct. 66 alin.(2) din Normele metodologice 
de aplicare a art.153 alin.(1), Titlul VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin H.G. nr.44/2004, neputând fi reŃinută concluzia experŃilor potrivit căreia în 
conformitate cu prevederile art.152 alin. (6) din Legea nr.571/2003, persoana fizică X 
avea obligaŃia de a se înregistra în scopuri de TVA odată cu depăşirea plafonului de 
scutire de x euro. 

De altfel, din consemnările experŃilor rezultă foarte clar situaŃia de fapt a 
contestatorului, respectiv faptul că în baza autorizaŃiei de construcŃie nr…./08.02.2008 de 
către Primăria C.., emisă la solicitarea dl. X, acesta a procedat la construcŃia unei case 
familiale în regim de P+1+M, imobil pe care l-a apartamentat şi ulterior a vândut aceste 
apartamente (construcŃii noi), astfel că intenŃia de a desfăşura o activitate economică a 
apărut de la momentul în care a început să angajeze costuri şi să facă investiŃii 
pregătitoare necesare iniŃierii acestei activităŃi economice. 

 
În plus, prin prisma celor arătate în considerentele prezentei decizii, nu poate fi 

reŃinută concluzia experŃilor referitoare la încadrarea în categoria operaŃiunilor scutite a 
tranzacŃiilor efectuate de persoana fizică constând în vânzarea unor apartamente  
(apartamentele nr. 1, 2, şi 3), pe motiv că pentru acestea nu s-a dedus, respectiv nu s-a 
colectat taxa pe valoarea adăugată.  

 
Nu poate fi însuşită nici opinia experŃilor potrivit căreia în cazul vânzării unor 

apartamente, trebuia aplicată cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art.140 alin.2^1 
lit.c ) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
motivat de faptul că din documentele prezentate rezultă că sunt îndeplinite condiŃiile 
pentru a se aplica această cotă, întrucât contestatorul nu a prezentat nici organelor de 
inspecŃie fiscală şi nici în susŃinerea contestaŃiei documente din care să rezulte acest 
fapt.  

Mai mult, dispoziŃiile pct.23 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare ale 
art.140 din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevăd:  “ În vederea îndeplinirii condiŃiei prevăzute la art. 140 alin. (2^1) lit. c) 
pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziŃia vânzătorului, înainte sau în 
momentul livrării bunului imobil, o declaraŃie pe propria răspundere, autentificată de un 
notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiŃiile stabilite la art. 140 alin. (2^1) lit. c) 
pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, care va fi păstrată de vânzător pentru justificarea aplicării 
cotei reduse de TVA de 5%.”  

Or, în contextul arătat reŃinem şi susŃinerilor contestatorului, respectiv faptul că nu 
are calitatea de persoană impozabilă care să fie supusă plăŃii TVA, întrucât nu a 
desfăşurat o activitate prevăzută de dispoziŃiile art.126 şi art.127 din Legea nr.571/2003.  

 
Totodată, din expertiză, rezultă şi faptul că la stabilirea taxei pe valoarea 

adăugată datorată experŃii au avut în vedere că  persoana fizică X beneficiază de dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru achiziŃiile de bunuri şi servicii aferente 
construcŃiei imobilelor înstrăinate. Precizăm că potrivit legislaŃiei în domeniul TVA orice 
persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată aferentă 
achiziŃiilor, însă  numai cu îndeplinirea condiŃiilor şi formalităŃilor de exercitare a dreptului 
de deducere prevăzute la art.145-147 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi numai  prin decontul de TVA, în conformitate cu 
prevederile art.147^1 alin.(1) din acelaşi act normativ, care stipulează: „(1) Orice 
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, are dreptul să 
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scadă din valoarea totală a taxei colectate, pentru o perioadă fiscală, valoarea totală a 
taxei pentru care, în aceeaşi perioadă, a luat naştere şi poate fi exercitat dreptul de 
deducere, conform art. 145 -147.” 
 Or, persoana fizică dl. X a fost înregistrată (din oficiu) în scopuri de TVA la data 
de 28.02.2012, având codul de înregistrare fiscală RO… (Decizia privind înregistrarea 
din oficiu, în scopuri de TVA nr…./31.01.2012,  Certificatului de înregistrare în scopuri de 
TVA  din data de 28.02.2012, anexate în copie la dosarul cauzei), iar până la data 
încheierii Raportului de inspecŃie fiscală nr…../29.10.2010 care a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere nr…/29.10.2010, contestată nu a depus decont de TVA, nefiind 
înregistrat în scopuri de TVA în perioada supusă inspecŃiei, respectiv 01.01.2009 - 
30.06.2010. 

Prin urmare, nu poate fi însuşită opinia experŃilor potrivit căreia persoana fizică dl. 
X beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru achiziŃiile de 
bunuri şi servicii aferente construcŃiei imobilelor înstrăinate, întrucât dreptul de deducere 
a TVA se exercită prin decontul de TVA, care se depune potrivit prevederilor art.156^2 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la 
organele fiscale competente de către persoanele înregistrate conform art.153 din acelaşi 
act normativ, respectiv persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 

 
Pentru considerentele arătate, în temeiul prevederilor legale invocate în conŃinutul 

deciziei, precum şi în baza art.216 alin.(1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile pct.11.1. lit. a) din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, se: 

 
 
 
 

D E C I D E 
 

 
 
Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulată de persoana fizică dl. X 

împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de 
inspecŃia fiscală care realizează venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate 
organelor fiscale nr…/29.10.2010, emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală 
nr…/29.10.2010, pentru suma totală de x lei, reprezentând: 

-    x lei   - taxa pe valoarea adăugată stabilită de plată,                                     
-    x lei   - majorări de întârziere  aferente taxei pe valoare adăugată stabilită 
                         de plată.                  
 

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
atacată, conform procedurii legale, în termenul de 6 luni, la Tribunalul Caraş-Severin. 
 
 

                                                 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 


