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Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Activitatea de 

Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. ..17.02.2010 inregistrata la directie sub nr. 
…18.02.2010, asupra contestatiei formulate de domnul S. 

Contestatia, inregistrata la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. 
…/10.02.2010, a fost formulata impotriva Deciziei de impunere privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� la 
persoane fizice, care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice 
nedeclarate organelor fiscale, emisa de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. 
… in data de 29.12.2009 si are ca obiect suma de … lei, reprezentând: 

- … lei – tax� pe valoarea ad�ugat� de plat�; 
- … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin.(1) din O.G. 

nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, în raport de data primirii deciziei de impunere �i data 
depunerii contesta�iei, conform �tampilei oficiului po�tal aplicat� pe plicul prin 
care a fost expediat� recomandat contesta�ia c�tre organul fiscal. 

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin. (1) si (2), 
art.207 alin. (1) si art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D.G.F.P. 
este competenta sa solutioneze contestatia formulata de domnul S. 
 

I. Petentul formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind 
taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� la 
persoane fizice, care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. … din 29.12.2009 emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, prin care a fost stabilit� în sarcina sa o tax� pe valoarea 
ad�ugat� de plat� în sum� de … lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de 
… lei, motivand astfel: 
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� tranzac�iile imobiliare efectuate 
în valoare de …. lei reprezint� activitate economic� cu caracter comercial, la 
data controlului nefiind prezentate documente din care s� rezulte c� locuin�ele în 
cauz� au fost utilizate în scopuri personale, în spe�� fiind aplicabile prevederile 
art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i ale punctului 3 
alin.(1) din H.G. nr. 1861/2006 pentru modificarea �i completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003.  
 Prevederile punctului 3 alin.(1) din Normele de aplicare a Codului fiscal 
confirm� c� persoanele fizice nu devin persoane impozabile pentru vânzarea de 
bunuri private.  
 Conceptul de activitate economic� implic� nu numai ob�inerea unei 
contrapartide sau a unei compensa�ii, ci �i o anumit� continuitate în sensul c� 
trebuie s� existe o succesiune de ac�iuni sau o singur� ac�iune continu� de-a 
lungul unei anumite perioade. Aceast� prevedere este logic�, deoarece nu ar fi 
echitabil s� se aplice taxa pe valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de bunuri sau 
prest�rile de servicii efectuate ocazional. 
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 Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuat� ocazional în 
România nu este opera�iune impozabil� în cazul în care este efectuat� de c�tre o 
persoan� fizic� c�tre alt� persoan� sau chiar c�tre o persoan� impozabil�. 
 Situa�ia în care o persoan� devine impozabil� este o chestiune de 
interpretare a ac�iunii persoanei în cauz� �i la care trebuie s� se r�spund� în 
func�ie de fiecare caz în parte, având în vedere toate faptele cunoscute. 
 În cauza prezent�, tranzac�iile au avut ca obiect bunuri imobile proprietate 
personal� (pe terenul cump�rat construind cas� de locuit), bunuri ce au fost 
folosite de proprietari pentru scopuri personale. Vânzarea acestor bunuri nu se 
poate subsuma conceptului de activitate economic�, în spe�� neputând fi vorba 
de ob�inerea de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin.(2) din 
Codul fiscal. Acest aspect se poate deduce chiar �i din num�rul redus de 
tranzac�ii efectuate. 

 
 II. Activitatea de Inspec�ie Fiscal� a emis pentru domnul S în data de 
29.12.2009, Decizia de impunere nr. … privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane fizice, care 
realizeaz� venituri impozabile din activit��i ecvonomice nedeclarate 
organelor fiscale, potrivit careia: 
• La punctul 5.1 „Taxa pe valoarea ad�ugat�” se mentioneaza urm�toarele: 
- perioada verificata: 22.01.2008 – 31.12.2008; 
- baza impozabil�: …. lei; 
- tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� - … lei;  
– major�ri de întârziere aferente - …. lei. 
• La punctul 5.2 „Motivul de fapt – Temeiul de drept” se men�ioneaz�:  
 1. În perioada ianuarie 2007 – 2008 domnul S a efectuat un num�r de 
7(�apte) tranzac�ii imobiliare reprezentând vânz�ri construc�ii case locuit 
(construc�ii noi), teren construibil în valoare de …. lei, definite astfel potrivit art. 
141 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 În anul 2007 s-au efectuat 2 (dou�) tranzac�ii în valoare total� de … lei, 
reprezentând contravaloare construc�ii noi �i teren intravilan (conform 
contractelor de vânzare – cump�rare �i extraselor de carte funciar�) – anexa 1. 
 În anul 2008 s-au efectuat 5 (cinci) tranzac�ii în valoare total� de … lei, 
reprezentând vânz�ri de teren intravilan �i construc�ii noi, conform contractelor 
de vânzare – cump�rare �i a extraselor de carte funciar� – anexa 1. 
 În perioada 2004, 2005, 2006 �i 2009 nu s-au efectuat tranzac�ii imobiliare, 
potrivit documentelor prezentate �i informa�iilor furnizate de Biroul de eviden�� 
cadastral� �i publicitate imobiliar� �i de birourile notariale. 
 2. Tranzac�iile sus – men�ionate sunt considerate activitate economic�, 
potrivit art. 127 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care precizeaz�: ”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.” 
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 Nu constituie activitate economic� veniturile realizate în accep�iunea 
punctului 3 alin.(1) din H.G. nr. 1861/2006 care prevede: „În sensul art. 127 alin. 
(2) din Codul fiscal, ob�inerea de venituri de c�tre persoanele fizice din vânzarea 
locuin�elor proprietate personal� sau a altor bunuri care sunt folosite de c�tre 
acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerat� activitate economic�, cu 
excep�ia situa�iilor în care se constat� c� activitatea respectiv� este desf��urat� 
în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. 
(2) din Codul fiscal.(…).” 
 Potrivit contractelor de cump�rare �i a celor de vânzare, construc�iile 
(locuin�ele) care au f�cut obiectul tranzac�iilor au fost achizi�ionate sau construite 
�i apoi vândute la perioade de timp diferite de data construc�iei sau achizi�iei 
acestora. La data controlului nu s-au prezentat documente din care s� rezulte c� 
locuin�ele în cauz� au fost utilizate în scopuri personale în accep�iunea art. 127 
alin.(2) din Legea nr. 571/2003 �i a punctului 3 alin. (1) din H.G. nr. 1861/2006. 
 Concluzionând, rezult� c� tranzac�iile efectuate în valoare total� de …. lei 
sunt definite ca activitate economic� cu caracter comercial, potrivit actelor 
normative sus – men�ionate. 
 3. Potrivit contractelor de cump�rare respectiv vânzare a locuin�elor care 
au facut obiectul tranzac�iilor, so�ii S �i L, în calitate de coproprietari, au vândut 
locuin�ele în cauz� ca bunuri în comun în numele familiei �i nu în nume propriu. 
De altfel, livrarea bunului de�inut în coproprietate nu poate fi o decizie 
independent� a unuia din so�i, fiind necesar acordul �i semn�tura celuilalt pentru 
efectuarea livr�rii. 
 În consecin��, din punct de vedere fiscal, so�ii S �i L prin livrarea acestor 
locuin�e reprezentând activitate economic� cu caracter comercial, constituie 
persoan� impozabil� din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, potrivit 
prevederilor art. 127 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 care stipuleaz�: „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.”, coroborat cu art. 
125^1 alin.(1) pct. 18, art. 127 alin.(9) �i alin.(10) din Codul fiscal. 
 4. Tranzac�iile în valoare de …. lei efectuate în anul 2007, reprezint� 
opera�iuni în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� conform art. 126 
alin.(1) din Codul fiscal, reprezintând livr�ri de bunuri imobile potrivit art. 128 
alin.(1) din acela�i act normativ, dar sunt scutite de T.V.A. conform art. 141 
alin.(2) lit. f) „Prin excep�ie, scutirea nu se aplic� pentru livrarea unei construc�ii 
noi, a unei p�r�i a acesteia sau a unui teren construibil, dac� este efectuat� de o 
persoan� impozabil� care �i-a exercitat ori ar fi avut dreptul s�-�i exercite dreptul 
de deducere total sau par�ial a taxei pentru achizi�ia, transformarea sau 
construirea unui astfel de imobil.” 
 Urmare a dep��irii în data de 26.01.2007 a plafonului de scutire de 35.000 
euro (prev�zut la art. 152 din Legea nr. 571/2003), domnul S avea obliga�ia (art. 
152 alin.(6) din Codul fiscal) s� solicite înregistrarea în scopuri de T.V.A. în 
termen de 10 zile începând cu data de 1 a lunii urm�toare celei în care s-a 
dep��it plafonul de scutire, devenind persoan� înregistrat� în scopuri de T.V.A. 
pentru toate tranzac�iile efectuate în anul 2008 (art. 153 alin (1) din Codul fiscal). 
 5. Tranzac�iile efectuate în anul 2008 reprezentând livr�ri de terenuri 
construibile (intravilan) �i construc�ii noi, în valoarea total� de … lei sunt 
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opera�iuni taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, potrivit art. 
126 alin.(1) �i art. 141 alin.(2) lit.f) din Legea nr. 571/2003, care precizeaz� c� 
„prin excep�ie, scutirea nu se aplic� pentru livrarea unei construc�ii noi, a unei 
p�r�i a acesteia sau a unui teren construibil.” 
 6. Pentru livr�rile de terenuri situate în intravilan �i construc�ii noi efectuate 
dup� data de 01.03.2007, în valoare de … lei, se datoreaz� T.V.A. de plat� în 
baza prevederilor art. 150 alin.(1) din Codul fiscal. 
 7. La control, în baza prevederilor art. 152 alin.(6) din Codul fiscal �i pct. 62 
alin.(1) �i (2) lit. a) din H.G. nr. 44/2004 pentru tranzac�iile în sum� de … lei, s-a 
determinat T.V.A. de plat� în sum� de … lei. 
 Pentru neachitarea T.V.A. în sum� de … lei s-au calculat, conform art. 120 
din O.G.nr.92/2003, accesorii în sum� de .. lei. 
•  Decizia de impunere nr. …/29.12.2009 privind taxa pe valoarea ad�ugat� 
are ca anex� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. …/29.12.2009, prin care s-a 
constatat c� în perioada ianuarie 2007 – 2008 domnul S a efectuat un num�r de 
7(�apte) tranzac�ii imobiliare reprezentând vânz�ri construc�ii case locuit 
(construc�ii noi), teren construibil în valoare total� de …. lei, definite astfel potrivit 
art. 141 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare. 
 Tranzac�iile efectuate reprezint� activitate economic� cu caracter 
comercial, iar domnul S împreun� cu so�ia acestuia doamna L reprezint� 
persoan� impozabil� din punctul de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�.  
 Ca urmare a dep��irii în data de 26.01.2007 a plafonului de scutire de 
T.V.A. de 35.000 euro domnul S avea obliga�ia s� solicite înregistrarea în scopuri 
de T.V.A. 
 Tranzac�iile efectuate în anul 2008 reprezentând vânz�ri de terenuri 
construibile (intravilan) �i construc�ii noi, în valoare de … lei sunt opera�iuni 
taxabile din punctul de vedere al T.V.A., domnul Sl datorând astfel T.V.A. de 
plat� în sum� de … lei �i major�ri de întârziere în sum� de … lei. 

 
 III. Luând in considerare motivele prezentate de contestator, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum si actele normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 
 

Prin cauza supus� solu�ion�rii Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
este învestit� s� se pronun�e dac� domnul S datoreaz� taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei aferent� vânz�rii de construc�ii noi �i terenuri 
construibile, în condi�iile în care a dep��it plafonul de scutire de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, nu a colectat, nu a eviden�iat �i nu a virat la bugetul de 
stat taxa pe valoarea ad�ugat�. 
 În fapt, 
 Anul 2007 

1. Conform contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. 
…/26.01.2007, domnul S a vândut o cas� de locuit (P+M), în suprafa�� construit� 
la sol de 90 mp, împreun� cu 252 mp teren, imobil situat în intravilanul satului X , 
valoarea acestei tranzac�ii fiind de 65.000 euro. Construc�ia ce a fost vândut� a 
fost edificat� în baz� Autoriza�iei de construire nr. ../19.09.2006 �i a procesului 
verbal de recep�ie final� nr. ../20.12.2006, iar terenul a fost cump�rat în baza 
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contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. …/06.09.2006. Re�inem 
astfel c� vânzarea construc�iei �i a terenului a avut loc la numai o lun� de la 
recep�ia lucr�rii. 

2. Conform contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. 
…/28.09.2007, domnul S a vândut o cas� de locuit (P+M), în suprafa�� construit� 
la sol de 90 mp, împreun� cu 469 mp teren, imobil situat în intravilanul satului X, 
valoarea acestei tranzac�ii fiind de .. lei. Construc�ia ce a fost vândut� a fost 
edificat� în baz� Autoriza�iei de construire nr. ../19.09.2006, iar terenul a fost 
cump�rat în baza contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. 
../2006. Re�inem astfel c� vânzarea construc�iei �i a terenului a avut loc dup� 
câteva luni de la finalizarea lucr�rii. 

Anul 2008 
1. Conform contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub 

nr…./22.01.2008, domnul S a vândut o cas� de locuit (P+M), în suprafa�� 
construit� la sol de 87 mp, împreun� cu suprafa�a de 279 mp teren, imobil situat 
în intravilanul satului X , valoarea acestei tranzac�ii fiind de …. euro. Construc�ia 
ce a fost vândut� a fost edificat� în baz� Autoriza�iei de construire nr. ../2007 �i a 
procesului verbal de recep�ie nr. ../01.11.2007, iar terenul a fost cump�rat în 
baza contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. ../2006. Re�inem 
astfel c� vânzarea construc�iei �i a terenului a avut loc dup� trei luni de la 
recep�ia lucr�rii. 

2. Conform contractului de vânzare - cump�rare fn/2008, domnul S 
împreun� cu so�ia acestuia doamna L, a vândut o cas� de locuit (P+M), în 
suprafa�� construit� la sol de 100 mp, împreun� cu 330 mp teren, imobil situat în 
intravilanul satului X, valoarea acestei tranzac�ii fiind de …. euro. Construc�ia ce 
a fost vândut� a fost edificat� în baz� Autoriza�iei de construire nr. …/07.11.2007 
�i a procesului verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. ../04.04.2008, iar 
terenul a fost cump�rat în baza contractului de vânzare - cump�rare autentificat 
sub nr. …/18.08.2007. Re�inem astfel c� vânzarea construc�iei �i a terenului a 
avut loc în anul în care s-a f�cut �i recep�ia lucr�rii. 

3. Conform contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. 
…/07.05.2008, domnul S împreun� cu so�ia acestuia doamna L, a vândut 
suprafa�a de teren de 228 mp situat în intravilanul satului �i comunei Y, valoarea 
acestei tranzac�ii fiind de …. lei. Terenul vândut a fost dobândit prin cump�rare în 
baza contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. …./2008. Împreun� 
cu dreptul de proprietate asupra imobilului a fost transmis� �i Autoriza�ia de 
construire nr. ../22.04.2008. Re�inem astfel c� vânzarea terenului a avut loc chiar 
în anul achizi�iei acestuia. 

4. Conform contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. 
…/26.08.2008, domnul S împreun� cu so�ia acestuia doamna L, a vândut o cas� 
de locuit (P+1), în suprafa�� construit� la sol de 119 mp, împreun� cu 309 mp 
teren, imobil situat în intravilanul satului �i comunei D, valoarea acestei tranzac�ii 
fiind de … euro. Construc�ia ce a fost vândut� a fost edificat� în baz� Autoriza�iei 
de construire nr. ../2008 �i a procesului verbal de recep�ie nr. ../2008, iar terenul 
a fost cump�rat în baza contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. 
…/2008. Re�inem astfel c� vânzarea imobilelor a avut loc chiar în anul achizi�iei, 
respectiv construirii. 
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5. Conform contractului de vânzare - cump�rare autentificat sub nr. 
…/11.12.2008, domnul S, împreun� cu so�ia acestuia doamna L a vândut dou� 
suprafe�e de teren situate în intravilanul satului D, com. D (264 mp respectiv 168 
mp) pentru care a primit suma de … lei. Terenul vândut a fost dobândit prin 
cump�rare în baza contractelor de vânzare - cump�rare nr. …/2008 �i nr. 
…/2008. Re�inem astfel c� vânzarea terenurilor a avut loc chiar în anul achizi�iei 
acestora.  
•  Organele de inspec�ie fiscal�, prin Decizia de impunere nr. ../29.12.2009 
privind taxa pe valoarea ad�ugat�, au stabilit c� in perioada ianuarie 2007 – 
decembrie 2008 domnul S a efectuat un num�r de 7(�apte) tranzac�ii imobiliare 
reprezentând vânz�ri construc�ii case locuit (construc�ii noi) �i teren construibil în 
valoare total� de …. lei. 
 Tranzac�iile efectuate reprezint� activitate economic� cu caracter 
comercial, iar domnul S împreun� cu so�ia acestuia doamna L reprezint� 
persoan� impozabil� din punctul de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�.  
 Ca urmare a dep��irii în data de 26.01.2007 a plafonului de scutire de 
T.V.A. de 35.000 euro domnul S avea obliga�ia s� solicite înregistrarea în scopuri 
de T.V.A. 
 Tranzac�iile efectuate în anul 2008 reprezentând vânz�ri de terenuri 
construibile (intravilan) �i construc�ii noi, în valoare de … lei sunt opera�iuni 
taxabile din punctul de vedere al T.V.A., domnul S datorând astfel T.V.A. de plat� 
în sum� de … lei �i major�ri de întârziere în sum� de … lei. 
•  Petentul contest� Decizia de impunere nr. …/29.12.2009, motivând c� 
tranzac�iile în cauz� au avut ca obiect bunuri imobile proprietate personal� (pe 
terenul cump�rat construind cas� de locuit), bunuri ce au fost folosite de 
proprietari pentru scopuri personale. Vânzarea acestor bunuri nu se poate 
subsuma conceptului de activitate economic�, în spe�� neputând fi vorba de 
ob�inerea de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin.(2) din 
Codul fiscal. Acest aspect se poate deduce chiar �i din num�rul redus de 
tranzac�ii efectuate. 

În drept, 
Referitor la persoanele impozabile �i activitatea economic�, din punctul de 

vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare, reglementeaz� urm�toarele: 
Articolul 125^1 alin. (1) pct. 18  
„În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarele 

semnifica�ii: 
 - 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�.” 
 Articolul 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 
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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. (…)”  
 Articolul 128 alin.(1)  
 „Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca �i un proprietar.” 
 Articolul 141 alin.(2)  
 „Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�: 
(…) 
 f) livrarea de c�tre orice persoan� a unei construc�ii, a unei p�r�i a acesteia 
�i a terenului pe care este construit�, precum �i a oric�rui alt teren. Prin excep�ie, 
scutirea nu se aplic� pentru livrarea unei construc�ii noi, a unei p�r�i a acesteia 
sau a unui teren construibil. În sensul prezentului articol, se definesc 
urm�toarele: 
    1. teren construibil reprezint� orice teren amenajat sau neamenajat, pe care 
se pot executa construc�ii, conform legisla�iei în vigoare; 
    2. construc�ie înseamn� orice structur� fixat� în sau pe p�mânt; 
    3. livrarea unei construc�ii noi sau a unei p�r�i din aceasta înseamn� livrarea 
efectuat� cel târziu pân� la data de 31 decembrie a anului urm�tor anului primei 
ocup�ri ori utiliz�ri a construc�iei sau a unei p�r�i a acesteia, dup� caz, în urma 
transform�rii; 
    4. o construc�ie nou� cuprinde �i orice construc�ie transformat� astfel încât 
structura, natura ori destina�ia sa au fost modificate sau, în absen�a acestor 
modific�ri, dac� costul transform�rilor, exclusiv taxa, se ridic� la minimum 50% 
din valoarea de pia�� a construc�iei, exclusiv valoarea terenului, ulterior 
transform�rii.” 
 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, la punctul 3 alin.(1) stipuleaz� urm�toarele: „În sensul art. 127 alin. (2) 
din Codul fiscal, ob�inerea de venituri de c�tre persoanele fizice din vânzarea 
locuin�elor proprietate personal� sau a altor bunuri care sunt folosite de c�tre 
acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerat� activitate economic�, cu 
excep�ia situa�iilor în care se constat� c� activitatea respectiv� este desf��urat� 
în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. 
(2) din Codul fiscal.(…).” 
 Referitor la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, reglementeaz� urm�toarele: 

Articolul 152  
 „(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). 

(…) 
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 (6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a c�rei 
cifr� de afaceri, prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau egal� cu plafonul de 
scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau 
dep��irii plafonului. Data atingerii sau dep��irii plafonului se consider� a fi prima 
zi a lunii calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost atins sau dep��it. 
Regimul special de scutire se aplic� pân� la data înregistr�rii în scopuri de TVA, 
conform art. 153. Dac� persoana impozabil� respectiv� nu solicit� sau solicit� 
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s� stabileasc� 
obliga�ii privind taxa de plat� �i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit 
s� fie înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153.” 

Articolul 153 alin.(1) 
 „Persoana impozabil� care este stabilit� în România, conform art. 125^1 
alin. (2) lit. b), �i realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze o activitate economic� 
ce implic� opera�iuni taxabile �i/sau scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� cu 
drept de deducere trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul 
fiscal competent, dup� cum urmeaz�: (…) 
    b) dac� în cursul unui an calendaristic atinge sau dep��e�te plafonul de 
scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr�itul lunii în 
care a atins sau dep��it acest plafon.” 

 
Fata de motivele de fapt si de drept invocate mai sus, re�inem urm�toarele: 
Conform prevederilor invocate în drept, livrarea unei construc�ii noi, a unei 

p�r�i a acesteia sau a unui teren construibil reprezint� opera�iune care nu este 
scutit� de tax� pe valoarea ad�ugat�. Persoana fizic� devine persoan� 
impozabil� �i trebuie s� se înregistreze în scopuri de T.V.A. pentru vânzarea de 
construc�ii noi �i terenuri construibile, atunci când este dep��it plafonul de scutire 
de 35.000 euro, când aceste bunuri nu au fost utilizate în scopuri personale �i în 
cazul în care opera�iunile au caracter de continuitate.  

În cazul ce face obiectul prezentului dosar în anul 2007, conform celor 
enun�ate în fapt, domnul S a efectuat 2 (dou�) tranzac�ii imobiliare constând în 
vânzarea a dou� construc�ii noi (case de locuit (P+M) în suprafa�� construit� la sol 
de 90 m.p., ambele edificate în baza autoriza�iei de construire nr. ../19.09.2006) �i 
teren construibil (dobândit prin cump�rare la data de 06.09.2006), toate imobilele 
fiind situate în intravilanul com. D - sat X. Valoarea total� a acestor tranzac�ii a fost 
de …. lei, dep��ind suma de 35.000 euro. 

În anul 2008 domnul S, împreun� cu so�ia acestuia doamna L, a mai efectuat 
înca 5 (cinci) tranzac�ii imobiliare constând în vânzarea de construc�ii noi - 3 (trei) 
case de locuit edificate în baza autoriza�iilor de construire nr. ../2007, ../2007 �i 
../2008 – �i terenuri construibile (dobândite prin cump�rare pe parcursul anilor 2006, 
2007 �i 2008), valoarea total� a acetor tranzac�ii fiind în sum� de .. lei. Toate aceste 
imobile sunt plasate în intravilanul comunei D. 

Având în vedere repetabilitatea opera�iunilor de vânzare de construc�ii noi �i 
terenuri construibile, putem concluziona c� aceste opera�iuni nu pot fi 
considerate ocazionale, ele având cu certitudine caracter de continuitate. 

Referitor la motiva�ia petentului potrivit c�reia bunurile imobile au fost folosite 
pentru scopuri personale, re�inem c� aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei din urm�toare motive: din analiza celor înscrise în 
contractele de vânzare – cump�rare �i a celorlalte documente existente în copie la 
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dosarul cauzei rezult� c�, în cazul construc�iilor este vorba de 5(cinci) case de locuit 
noi care au fost înstr�inate dup� câteva luni de la finalizarea lucr�rilor, iar în cazul 
terenurilor intervalul de timp cuprins între data achizi�iei terenurilor �i data înstr�in�rii 
acestora este relativ redus (câteva luni). 

Mai mult, petentul face doar o simpl� afirma�ie în sensul c� cele 5 (cinci) case 
�i terenurile vândute au fost folosite în scopuri personale, la dosarul contesta�iei 
nefiind depuse documente doveditoare în sus�inerea acesteia. 

Având în vedere c� petentul a realizat cu caracter de continuitate tranzac�ii 
imobiliare cu terenuri construibile �i construc�ii noi, utilizarea acestor bunuri în 
scopuri personale nefiind dovedit�, iar plafonul de scutire de T.V.A. de 35.000 
euro a fost dep��it, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
tranzac�iile efectuate în anul 2008 reprezentând vânz�ri de terenuri construibile 
�i construc�ii noi sunt opera�iuni taxabile din punctul de vedere al taxei pe 
valoarea ad�ugat� �i c� domnul St�cescu Robert Ionel datoreaz� bugetului de 
stat o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, urmând a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia petentului pentru aceast� sum�. 

Referitor la major�rile de întârziere în sum� de … lei aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� contestate, deoarece in sarcina contestatorului a fost retinut 
ca datorat debitul in suma de … lei, pe cale de consecin�� persoana fizic� 
contestatoare datoreaza �i majorarile de intarziere aferente, conform 
principiului de drept "accesoriul urmeaza principalul", urmând a se 
respinge ca neîntemeiat� contestatia petentului pentru suma de … lei. 

 
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, în temeiul prevederilor 

art. 210, art.216 alin.(1) si art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se 

 
D E C I D E: 

 
Respingerea ca neîntemeiata a contestatiei formulate de domnul S pentru 

suma de … lei, reprezentând: 
- ….. lei – tax� pe valoarea ad�ugat� de plat�; 
- ….. lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

  
 Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacat� la Tribunalul in 
termen de 6 luni de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 
 


