
www.anaf.ro  1

   
               D E C I Z I E  nr.                  

privind contesta ia formulat de 

 
D-na XXX  

înregistrat la  D.G.R.F.P Timi oara sub nr. XXX/14.08.2013  
si reînregistrat sub nr. XXX/12.09.2013    

Direc ia General Regional a

 

Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi 

 

Serviciul Inspec ie

 

Fiscala cu adresa nr. XXX/10.09.2013, înregistrat la Direc ia General Regional 
a Finan elor Publice Timi oara sub nr. XXX/12.09.2013, asupra contesta iei 
formulate de 
                                                             
                                                   D-na XXX, 

CNP: XXX  
i CIF: XXX, 

cu domiciliul în loc. XXX, jud. Timi

  

înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor

 

Publice Timi oara sub nr. 
XXX/14.08.2013, la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi - 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Timi sub nr. XXX/19.08.2013 i reînregistrat 
D.G.R.F.P Timi oara sub nr. XXX/12.09.2013; conform art. 209 alin. (1) din 
Codul de Procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara fiind competent în solu ionarea contesta iei, constatând 
urm toarele: 

  

Petenta XXX formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. XXX/17.07.2013 emis de Direc ia General a 
Finan elor Publice Timi , în baza

 

Raportului de Inspec ie Fiscal nr. 
XXX/17.07.2013.  

Suma total contestat este în cuantum de XXX lei i reprezint :

 

- XXX lei - taxa pe valoarea ad ugat ;

 

- XXX lei 

 

dobânzi/major ri de întârziere;

 

-   XXX lei 

 

penalit i de întârziere.

  

          Contesta ia a fost semnat de petenta, a a dup cum prevede art. 206 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .
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Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 

din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat ,

 
având în vedere c titlul de crean a fost comunicat contribuabilei 

prin remitere sub semn tur privat împuternicitului acesteia XXX conform 
procurii speciale autentificat la BNP XXX sub nr.XXX/05.02.2010, în data  de 
18.07.2013. 

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

  

I. Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia

 

fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. XXX/17.07.2013 emis în baza Raportului de 
Inspec ie Fiscal  nr. XXX/17.07.2013 de Activitatea de Inspec ie Fiscal 
Timi oara, pentru suma total de XXX lei, solicitând admiterea contesta iei, 
anularea actului administrativ fiscale atacat i, pe cale de consecin , exonerarea 
de la plata sumei totale de XXX lei, în sus inerea contesta iei prezentând 
constat ri din cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal i ar tâand c în perioada 
supus controlului fiscal transferul propriet ii asupra bunurilor imobile nu a 
constituit o activitate economic în sensul art. 127 alin. 2 din Codul fiscal, o 
astfel de opera iune nefiind supus taxei pe valoarea ad ugat .

 

În ceea ce prive te legalitatea modului de desf urare a inspec iei fiscale, 
petenta sus ine c , este de observat, ab initio, c în raportul de inspec ie fiscal se 
consemneaz : conform avizului de inspec ie fiscal nr. XXX/15.10.2009 
începerea inspec iei fiscale a fost programat pentru data de 3.11.2009", îns  
acest aviz de inspec ie fiscal nu i-a fost comunicat niciodat , astfel c nu putea 
produce nici un fel de efecte juridice. Mai mult decât atât, organul de inspec ie 
fiscal a

 

întocmit un nou aviz de inspec ie fiscal înregistrat sub nr. 
XXX/04.02.2010, ceea ce denot faptul c i în opinia organului de inspec ie 
fiscal primul aviz nu era unul valid, atâta vreme cât avizul de inspec ie fiscal se 
emite o singur dat , înainte de începerea inspec iei fiscale, a a cum rezult din 
interpretarea art. 101 alin. 1 C.pr.fisc.  

În ceea ce prive te calitatea de persoan impozabil , art. 127 alin. 1 din 
C.f. define te persoana impozabil ca fiind orice persoan care desf oar 
activit ile economice descrise la alin. 2 al aceluia i text legal. Dintre toate 
activit ile economice enumerate în cuprinsul acestei prevederi, organul fiscal nu 
a reu it s indice în concret nicio activitate expres stabilit de acest text, re inând 
în mod nelegal c activitatea sa de livrare de bunuri imobile din patrimomiul 
personal care nu au fost utilizate în scopuri personale, pentru ob inerea de 
venituri cu caracter de continuitate" este inclus în activit ile economice expres 
prev zute de art. 127 alin. 2 din Codul fiscal. Dup cum se poate observa, 
organul fiscal adaug la textul de lege (art. 127 alin. 2 reglementeaz exploatarea 
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bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de venituri cu caracter de 
continuitate), aspect care determin un prim

 
indiciu de nelegalitate al Deciziei de 

impunere contestat .

 
Pe de alt parte, petenta arat c , în impoteza în care s-ar considera c , 

persoanele fizice care au încheiat tranzac ii imobiliare intr sub inciden a TVA, 
aceste persoane au fost, pân la data de 01.01.2008, scutite de plata acestei taxe, 
in conformitate cu art.141 din Codul fiscal. Astfel, pân la data de 3.12.2007, 
conform art. 141 alin.2 lit.f C.f, în vigaore la aceea dat , erau scutite de la plata 
TVA persoanele care si-au dedus sau nu aveau dreptul s - i deduc TVA 
(întrucât nu erau înregistra i), prevedere înl turat începând cu 01.01.2008.

 

În ceea ce prive te atingerea plafonului de scutire de TVA, petenta 
învedereaz faptul c  a a cum re ine i organul de inspec ie fiscal , 
subsemnata, împreun cu so ul meu am fost am fost proprietari dev lma i ai 
terenurilor ce fac obiectul inspec iei fiscale , îns arat c , nu a fost proprietar 
exclusiv al bunurilor tranzac ionate, ci a de inut aceste bunuri în coproprietate 
dev lma cu so ul s u, motiv pentru care nu în elege cum a stabilit organul 
fiscal cota de participare de 50% fiecare în contextul în care specific formei de 
proprietate comune în dev lm ie este tocmai faptul ca nu este stabilit o cot 

 

parte determinata din dreptul de proprietate, fiecare dintre coproprietarii 
dev lma i fiind împreun proprietari asupra fiec rei molecule din bunurile 
de inute în coproprietate, aceasta fiind, de altfel, i diferen a fa de 
coproprietatea comun pe cote-p r i, unde sunt stabilite cotele - p r i ale fiec rui 
coproprietar( i nu cote de participare )          

Astfel, având în vedere regulile care guverneaz coproprietatea în 
dev lm ie, respectiv principiul potrivit c reia un coproprietar nu are o cot 
determinat din bun, petenta consider c , este neclar cum a reu it organul fiscal 
s stabileasc momentul în care s-a atins plafonul de scutire i, totodat , nelegal 
modalitatea de efectuare a  a inspectiei fiscale pentru fiecare dintre so i, în ceea 
ce prive te cota de participare de 50% aferent tranzac iilor desf urate.  Pe de 
alt parte sus ine c , regimul acestei modalit i a dreptului de proprietate este de 
ordine public , si c , art.30 alin.2 C.fam stipuleaz în mod clar c orice 
conven ie contrar este nul , iar alin.3 statueaz  calitatea de bun comun nu 
trebuie s fie dovedit , astfel c pe perioada c s toriei nici so ii, i nici o alt 
persoan , inclusiv  statul, nu poate face acte derogatorii de la aceasta, cu exceptii 
strict prevazute de Codul familiei.         

Un alt aspect sesizat de petenta este i inexisten a, anterior anului 2008, a 
unei proceduri de înregistrare a persoanelor fizice în scopuri de TVA, în lipsa 
unui cadru legal care s reglementeze o astfel de procedur .

 

Or, a interpreta 
legea în sensul existen ei obliga iei de înregistrare a persoanelor fizice în 
scopuri de TVA, cu consecin a pl ii acestei taxe cu major ri de întârziere, 
dobânzi i penalit i, în contextul în care organul fiscal refuza astfel de 
înregistr ri, reprezint un veritabil abuz de drept. 
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În ceea ce prive te modalitatea de calcul a taxei pe valoarea ad ugat 

stabilit prin decizia de impunere contestat

 
se arat c aceasta

 
induce nulitatea 

absolut a contractului de vânzare-cump rare, f r ca vreo parte a contractului 
s poat fi g sit culpabil

 
în acest sens. Calcularea TVA la pre ul la care s-a 

încheiat tranzac ia imobiliar , în loc de a include TVA în pre ul primit efectiv, 
este o practic eronat din punct de vedere juridic, contrar dispozi iilor Codului 
civil - dreptul comun în materie de vânzare-cump rare.

 

În contextul în care în 
cuprinsul contractelor de vânzare-cump rare nu se face referire la TVA, 
concluzia legal la care trebuia s ajung organul fiscal este aceea c TVA este 
inclus în pre ul de vânzare. În acest sens petenta invoc practica Cur ii 
Europene de Justi ie care în cauza C-317/94 Elida Gibbs a statuat c  în 
conformitate cu principiul neutralit ii TVA, administra ia fiscal nu poate 
percepe un cuantum superior celui pl tit de consumatorul fiscal . Totodat 
sus ine c

 

 în contextul în care taxa va fi inclus în pre ul de vânzare, a a 
cum este legal, statul urmeaz a restitui impozitul pe venit, achitat în temeiul 
art.77^1 C.f de c tre susbsemnata, aferent TVA calculat din acest pre .  

 

În ceea ce prive te încadrarea terenurilor în categoria de folosin 

 

esen ial în stabilirea regimului taxabil, petenta afirm c , cu toate c organele 
de inspec ie fiscal afirm în actul de control c încadarea terenurilor ulterior 
datei de 22.12.2008 s-a f cut în baza certificatului de urbanism, în realitate 
acestea nu au inut cont de men iunile din aceste acte oficiale de informare, ceea 
ce a avut drept consecin calcularea unei baze impozabile mult mai mari, i pe 
cale de consecin a unui cuantum mai mare al TVA. Având în vedere c 
singurul act oficial prin care se stabile te regimul juridic, economic i tehnic al 
terenurilor este certificatul de urbanism, organele de inspec ie fiscal erau inute 
s ia în considerare suprafa a construibil de teren consemnat în acestea i nu 
cea însris în cartea funciar , cu consecin a calcul rii pro parte a bazei 
impozabile i în final, a taxei pe valoarea ad ugat .            

 

În ceea ce prive te dreptul de deducerea TVA refuzat de organele de 
inspec ie fiscal , petenta aprecieaz c acestia au înc lcat dispozi iile imperative 
ale art. 145 din Codul fiscal, atâta vreme cât dispozi iile alin. 1 al acestui articol 
stipuleaz în mod imperativ c dreptul de deducere ia na tere la momentul 
exigibilit ii taxei", iar alin. 2 dispune c orice persoan impozabil are dreptul 
s deduc taxa aferent achizi iilor", aratând c organul de inspec ie fiscal are 
un drept de cenzur limitat, acesta putând s refuze acordarea dreptului de 
deducere a TVA doar în situa ia în care achizi iile nu sunt destinate utiliz rii în 
folosul opera iunilor prev zute de art. 145 alin.2 lit. a-e din Codul fiscal. 
Dreptul de deducere induce un mecanism automat de acordare, taxa pe valoarea 
ad ugat fiind singurul impozit care, pe lâng obliga ii, stipuleaz i un drept - 
dreptul de deducere. În acest sens petenta invoca in motivarea contesta iei i 
practica constant a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene în cauzele C-324/11 

 

Gabor Toth împotriva Nemzeti Ado - es Vamhivatal  Eszak 

 

magyarorszagi 
Regionalis Ado Foigazgatosoga si cauzele conexate C-80/11 si C-142/11.   

http://www.anaf.ro


www.anaf.ro  5

  
Astfel, petenta afirma c , regimul deducerilor urmare te s degreveze în 

întregime interprinzatorul de sarcina TVA-ului datorat sau achitat în cadrul 
tuturor activit ilor economice pe care le desf oar , i c sistemul comun al 
TVA-ului garanteaz , în consecin neutralitatea  impozit rii tuturor activit ilor 
economice, indiferent de scopurile sau de rezultatele acestor activit i, cu 
condi ia ca activit ile men ionate s fie, în principiu, ele însele supuse TVA-
ului, invocând în acest sens Horatârea Gabalfrisa i al ii, pct.44, Hotarârea din 
21 februarie 2006, Halifax i al ii, C-255/02, Rec., p.I-1609, punctul 78, 
Hotarârea Kittel i Recolta Recycling, pct.48 precum i Hotarârea din 22 
decembrie 2010, Dankowski, C-438/09 , punctul 24.   
Avand in vedere ca prin Tratatul de aderare, România s-a obligat, printre altele, 
s respecte deciziile emise de Curtea European de Justi ie, petenta sus ine c , 
organele de inspec ie fiscal erau obligate ca, odat cu stabilirea taxei pe 
valoarea ad ugat , s -i acorde i dreptul de deducere, îns acest drept i-a fost 
refuzat.  

În ceea ce prive te calculul dobânzilor/major rilor de întârziere i a 
penalit ilor de întârziere, acestea fiind accesorii ale crean elor fiscale, ele 
urmând soarta crean ei principale (accesorium sequitur principale), neputând 
exista accesorii în contextul în care nu mai exist debitul principal, v solicit s 
aplica i considera iile mai sus expuse mutatis mutandis i în ceea ce le prive te pe 
acestea, nemaireluându-le cu aceast ocazie.

 

Pe cale de consecin , petenta solicit admiterea contesta iei, anularea 
actului administrativ fiscal atacat i exonerarea de la plata sumei totale de XXX 
lei, precum i anularea raportului de inspec ie fiscal avand în vedere

 

rolul s u, 
în opinia petentei, de formalitate tehnico-material . 

  

II.  În Raportul de inspec ie fiscal nr. XXX/17.07.2013 care a stat la baza 
emiterii Deciziei de impunere nr.XXX/17.07.2013, organele de inspec ie fiscal 
din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a Jude ului Timi , au constatat 
urm toarele: 

 

Urmare verific rii contractelor de vânzare-cump rare prezentate de 
persoana fizic XXX, s-a constatat c , în perioada verificat , contribuabila 
XXX, în calitate de vânz toare, a efectuat un numar de 78 tranzac ii imobiliare 
cu terenuri arabile extravilane, cur i construc ii în intravilan, cur i construc ii in 
intravilan extins, teren cu casa i loc de casa cu casa si terenuri arabile 
intravilane, atât în coproprietate cu so ii XXX (cota de participare 25% fiecare) 
cât i în coproprietate cu so ul XXX (cota de participare 50% fiecare).            

Astfel, organele de inspec ie fiscal au stabilit c persoana fizic XXX a 
efectuat, în perioada verificat , tranzac ii imobiliare în scopul ob inerii de 
venituri cu caracter de continuitate, devenind persoan impozabil i 
desf urând activit ti economice conform art.127 alin.(1) i alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în 
vigoare în anul 2007, coroborat cu pct.3 alin.(1) din Normele metodologice de 
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aplicare a art.127 alin.(2) din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu 
modific rile i complet rile ulterioare.

 
Totodat , organele de inspec ie fiscal , având în vedere prevederile 

art.141 alin.(2) lit.f) i ale art.153 alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare în anul 2007, 
au constatat c la data de 17.05.2007, persoana fizic XXX a dep it plafonul 
prev zut de regimul special de scutire la art.152 alin.(1) din acela i act normativ, 
motiv pentru care avea obliga ia s solicite pân la data de 01.07.2007 
înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, potrivit 
prevederilor art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare în anul 2007.

 

Urmare celor constatate, organele de inspec ie fiscal , în temeiul art.152 
alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, în vigoare în anul 2007, i ale pct.62 alin.(2) din H.G. 
nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, au stabilit c 
persoana fizic XXX este obligat la

 

plata taxei pe valoarea ad ugat pe care 
avea obliga ia s o colecteze pe perioada cuprins între data de 01.07.2007 i 
data de 31.12.2012. 

Astfel, urmare a celor constatate, organele de inspec ie fiscal au calculat 
taxa pe valoarea ad ugat de plat aferent tranzac iilor imobiliare efectuate în 
perioada iulie 2007 

 

decembrie 2012 în suma de XXX lei, precum i major ri de 
întârziere aferente în sum de XXX lei i penalit i de întârziere în sum de XXX 
lei, în condi iile în care petenta s-a înregistrat în scopuri de TVA la data de 
16.10.2009.     

III. Având în vedere motivele invocate de petent , documentele existente la 
dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regionala a Finan elor 
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, 
reprezentan ii Activit ii de Inspec ie Fiscal Timi oara au stabilit în sarcina 
petentei XXX suma total de XXX lei, reprezentând TVA stabilit suplimentar i 
obliga ii fiscale accesorii de natura dobânzilor/major rilor i penalit ilor de 
întârziere aferente obliga iei fiscale principale.   

Referitor la sus inerea petentei cu privire la legalitatea modului de 
desf urare a inspec iei fiscale, în leg tur cu avizul de inspec ie fiscal nr.XXX 
din 15.10.2009, inveder m c acesta nu a produs efecte juridice fa de petent , 
astfel c sus inerile acesteia nu sunt relevante în cauza dedus judec ii, având în 
vedere c , de i

 

în contesta ia formulat petenta sus ine c

 

organele fiscale nu au 
respectat obliga ia legal de a-i transmite acest aviz de inspec ie fiscal , 
considerând astfel c inspec ia fiscal este nelegal , aceasta nu dovede te c a 
fost lezat în drepturile sale i c a suferit un prejudiciu ca urmare a 
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necomunic rii acestuia, cu atât mai mult cu cât urmare emiterii celui de-al doilea 
aviz de inspec ie fiscal , la data de 04.02.2010 contribuabila îns i a solicitat 
amanarea datei de începere a inspec iei fiscale, solicitare solu ionat favorabil, 
prin repogramarea datei de începere a inspec iei fiscale pentru data de 
12.04.2010.  

De asemenea, a a dup cum rezult i din declara ia dat

 
de petenta la 

finalizarea inspec iei fiscale, aceasta declar faptul c a pus la dispozi ia 
organelor de control toate documentele i informa iile solicitate pentru efectuarea 
inspec iei fiscale i c r spunde de exactitatea, realitatea i legalitatea acestora.

 

Astfel, rezult c inspec ia fiscal s-a desf urat

  

i s-a încheiat cu acordul 
petentei, iar aceasta a pus la dispozi ia inspec iei fiscale toate documentele i 
informa iile solicitate pentru efectuarea inspec iei fiscale.

 

Prin urmare, se re ine c , în condi iile în care, pe de-o parte, contestatoarea 
a participat la inspec ia fiscal desf urat , finalizata prin încheierea pe numele 
s u a Raportului de inspec ie fiscal care a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere contestat , iar pe de alt parte nu aduce argumente c ar fi fost lezat în 
drepturile sale prin necomunicarea primului aviz de inspec ie fiscal , cu atât mai 
mult cu cât, a a cum rezult din documentele existente la dosarul cauzei urmare 
emiterii celui de-al doilea aviz de inspec ie fiscal contribuabila îns i, conform 
cererii înregistrat la D.G.F.P. Timi sub nr. 8004/05.03.2010, respectiv la A.I.F. 
sub nr. 2554/05.03.2010 a solicitat amânarea datei de începere a inspec iei 
fiscale, motivele invocate de petent

 

nu pot fi luate în considerare în solu ionarea 
favorabil a cauzei, nefiind întemeiate, drept pentru care organul

 

competent în 
solu ionare va proceda la analiza pe fond a cauzei.   

Referitor la suma de XXX lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat , 
Direc ia Regional General a Finan elor Publice Timi oara, este investit s 
se pronun e dac , pentru tranzac iile imobiliare efectuate în perioada 2007
2012, persoana fizic XXX datoreaz taxa pe valoarea ad ugat , în condi iile în 
care a desf urat astfel de opera iuni cu caracter de continuitate i a dep it 
plafonul de scutire f r a se înregistra în scopuri de tax pe valoarea ad ugat , 
decât în 16.10.2009.   

În fapt, în perioada 01.01.2006 -31.12.2012, D-na XXX, în calitate de 
vânz tor, atât în coproprietate cu so ii XXX (cota de participare 25% fiecare) cât 
i în coproprietate cu so ul XXX (cota de participare 50% fiecare), a efectuat un 

numar de 78 tranzac ii imobiliare cu terenuri arabile extravilane, cur i construc ii 
în intravilan, cur i construc ii în intravilan extins, teren cu casa i loc de casa cu 
casa si terenuri arabile intravilane; în scopul ob inerii de venituri cu caracter de 
continuitate, devenind persoan impozabil i desf urând activit ti economice 
conform art.127 alin.(1) i alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare în anul 2007, coroborat cu 
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pct.3 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a art.127 alin.(2) din Codul 
fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 
Astfel, în anul 2007, d-na XXX împreun cu so ul (cota de participare 

50% fiecare), a efectuat un numar de 22 tranzac ii, scutite i impozabile, cu 
bunuri imobile reprezentând vânz ri de terenuri arabile intravilane i cur i 
construc ii în intravilan în valoare de 1.476.772 lei (suma reprezentând 50% din 
valoarea total a tranzac iilor derulate în anul 2007 împreun cu so ul s u Dl. 
XXX); cu consecin a dep irii 

 

plafonului de scutire TVA, realizând o cifr de 
afaceri superioar sumei de 35.000 Euro (119.000 lei) i nu a solicitat 
înregistrarea ca pl titor de TVA, în conformitate cu prevederile art.153 alin.(1) 
lit.a) i art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare.

 

Astfel, persoana fizic XXX, la data de 17.05.2007, dup cea de-a doua 
tranzac ie efectuat , a realizat o cifr de afaceri de 93.611 lei, dep ind plafonul 
de scutire stabilit de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal art. 152 alin.(1) i 
anume 119.000 lei (119.000 lei/12 luni x 8 luni = 79.333 lei), situa ie în care 
avea obliga ia s solicite înregistrarea ca pl titor de taxa pe valoarea ad ugat , în 
regim normal în termen de 10 zile de la data constat rii dep irii plafonului de 
scutire, a a cum prevede art.152 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, urmând a fi înregistrat în 
scopuri de TVA începând cu data de 01.07.2007. 

Deoarece petenta nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, s-a 
procedat la stabilirea obliga iei privind TVA de plat i accesoriile aferente, 
conform prevederilor art.152 alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal 
cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu pct.62 alin.(2) lit.a) din 
H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 
privind Codul fiscal, dup cum urmeaz :

 

_____În anul 2007, ulterior datei de 01.07.2007 (dat la care avea obliga ia 
înregistr rii în scopuri de TVA), persoana fizic XXX în coproprietate cu so ul 
s u

 

a efectuat 14 tranzac ii reprezentând livr ri de terenuri construibile (cur i 
construc ii) în valoare de 491.557 lei.   

În anul 2008, persoana fizic XXX în coproprietate cu so ul s u (cota de 
participare 50% fiecare) i împreun cu so ii XXX (cota de participare 25% 
fiecare) a încheiat 9 contracte de vânzare-cump rare în valoare total de XXX 
lei (suma ce îi revine D-nei XXX), din care 6 contracte de vânzare - cump rare 
reprezint

 

livr ri de terenuri construibile (cur i construc ii) în valoare total de 
XXX lei.  

În anul 2009 persoana fizic XXX în coproprietate cu so ul s u (cota de 
participare 50% fiecare) a încheiat 3 contracte de vânzare-cump rare în valoare 
total de XXX lei (suma ce îi revine D-nei XXX), din care 2 reprezent

 

livr ri 
de terenuri construibile (cur i construc ii) în valoare total de XXX lei.  

În anul 2010 persoana fizic XXX în coproprietate cu so ul s u (cota de 
participare 50% fiecare) a încheiat 10 contracte de vânzare-cump rare în valoare 
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total de XXX lei (suma ce îi revine D-nei XXX), din care 9 reprezent

 
livr ri 

de terenuri construibile (cur i construc ii) în valoare total de XXX lei.  
În anul 2011 persoana fizic XXX în coproprietate cu so ul s u (cota de 

participare 50% fiecare) a încheiat 9 contracte de vânzare-cump rare în valoare 
total de XXX lei (suma ce îi revine D-nei XXX), care reprezent

 
livr ri de 

terenuri construibile (cur i construc ii) în valoare de XXX.  
În anul 2012 persoana fizic XXX în coproprietate cu so ul s u (cota de 

participare 50% fiecare) a încheiat 24 contracte de vânzare-cump rare în valoare 
total de XXX lei (suma ce îi revine D-nei XXX), din care 21 reprezent

 

livr ri 
de terenuri construibile (cur i construc ii) în valoare total de XXX lei.  

În contractele de vânzare privind tranzac iile imobiliare efectuate de c tre 
d-na XXX, p r ile contractante nu au convenit în ceea ce prive te TVA 
(valoarea de vânzare nu con ine TVA), motiv pentru care se constat c  în 
perioada cand petenta nu s-a înregistrat ca pl titor de TVA, respectiv 09.07.2007 
- 16.10.2009, aceasta a efectuat tranzac ii cu terenuri construibile i construc ii 
noi.   

În drept, sunt aplicabile prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, care precizeaz :

 

Art.126 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în România 

cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:

 

a) opera iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate 
cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu 
plat ;

 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o 
persoan impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca 
atare; 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre 
activit ile economice prev zute la art. 127 alin. (2);

 

Potrivit acestor prevederi legale în sfera de aplicare a taxei pe valoarea 
ad ugat se cuprind livr rile de bunuri/prest rile de servicii efectuate cu plat pe 
teritoriul României în condi iile în care sunt realizate de o persoan

 

impozabil

 

a a cum a fost definit la art.127 alin.(1), iar livrarea bunurilor/prestarea 
serviciilor rezult din una din activit ile economice prev zute la art.127 
alin.(2). 

Prin urmare, condi iile enumerativ stipulate la articolul din legea fiscal 
mai sus citat sunt condi ionate de cerin a cumulativ , expres prev zut de 
legiuitor, ceea ce înseamn c neîndeplinirea unei singure condi ii determin 
neîncadrarea opera iunilor în categoria opera iunilor impozabile din punct de 
vedere al taxei pe valoarea ad ugat .
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A adar, printr-o interpretare per a contrario o opera iune nu este 

impozabil din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , respectiv 
opera iunea nu se cuprinde în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat dac 
cel pu in una din condi iile prev zute la lit.a) - d) art.126 alin.(1) din Codul 
fiscal nu este îndeplinit , a a cum reglementeaz îns i legiuitorul la pct.2 
alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a art.126 alin.(1) din Codul fiscal 
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 

Potrivit art.127 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare:

 

(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.

 

Totodat , din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , no iunea de 
persoan impozabil , potrivit art.125^1 pct.18 din Codul fiscal, are urm toarea 
semnifica ie:

 

18. persoan impozabil are în elesul art. 127 alin. (1) i reprezint 
persoana fizic , grupul de persoane, institu ia public , persoana juridic , 
precum i orice entitate capabil s desf oare o activitate economic ;

 

Din coroborarea prevederilor legale mai sus men ionate se re ine c o 
persoan fizic reprezint persoana impozabil în sensul Titlului VI privind taxa 
pe valoarea ad ugat în condi iile în care desf oar , de o manier

 

independent

 

i indiferent de loc, activit i economice de natura celor prev zute 
la alin.(2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.

 

Conform art.127 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare activit ile economice cuprind 
activit ile produc torilor, comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv 
activit ile extractive, agricole i activit ile profesiilor libere sau asimilate 
acestora. De asemenea, constituie activitate economic exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale, în scopul ob inerii de venituri cu caracter de 
continuitate.

 

În explicitarea art.127 alin.(2) enun at mai sus, la pct.(3) alin.(1) din 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin Hot rârea

 

Guvernului nr.44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare, legiuitorul 
stipuleaz :

 

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. [...] 

 

iar, la alin.(2)-alin.(3) al pct.3, în forma în vigoare începând cu data de 
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01.01.2010: 

3. (2) [ ], persoanele fizice nu se consider c realizeaz o activitate 
economic în sfera de aplicare a taxei atunci când ob in venituri din vânzarea 
locuin elor proprietate personal sau a altor bunuri care au fost folosite de 
c tre acestea pentru scopuri personale. În categoria bunurilor utilizate în 
scopuri personale se includ construc iile i, dup caz, terenul aferent acestora, 
proprietate personal a persoanelor fizice care au fost utilizate în scop de 
locuin , inclusiv casele de vacan , orice alte bunuri utilizate în scop personal 
de persoana fizic , precum i bunurile de orice natur mo tenite legal sau 
dobândite ca urmare a m surilor reparatorii prev zute de legile privind 
reconstituirea dreptului de proprietate. 

(3) Persoana fizic , care nu a devenit deja persoan impozabil pentru 
alte activit i, se consider c realizeaz o activitate economic din exploatarea 
bunurilor corporale sau necorporale, dac ac ioneaz ca atare, de o manier 
independent , i 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 acestor prevederi legale, persoanele fizice care ob in venituri din 
vânzarea locuin elor proprietate personal sau a altor bunuri care sunt folosite de 
acesta pentru scopuri personale nu se consider a fi desf urat o activitate 
economic i, pe cale de consecin , nu intr în categoria persoanelor 
impozabile, excep ie f când situa iile în care se constat c activitatea respectiv 
este desf urat în scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate, în 
atare situa ie, acestea dobândind calitatea de persoan impozabil ._ 
__ În acela i sens este i Decizia civil nr.152/31.01.2011, pronun at de 
Curtea de Apel Timi oara - Sec ia Contencios Administrativ i Fiscal, în dosarul 
nr.675/30/2010, irevocabil .__ 

Totodat , potrivit art.128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se prevede:

 

Este considerat livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca i un proprietar.

 

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA este reglementat 
la art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. Astfel, potrivit alin.(1) lit.b) al acestui articol, în forma 
în vigoare în perioada 01.01.2007-31.12.2009: 

(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;
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În ceea ce prive te regulile aplicabile regimului special de scutire, acestea 

sunt reglementate la art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care prevede la alin.(1), în forma în 
vigoare în anul 2007: 

(1) Persoana impozabil stabilit în România, a c rei cifr de afaceri 
anual , declarat sau realizat , este inferioar plafonului de X 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). , 

iar la alin.(6), în vigoare începând cu 01.01.2007: 
(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.

 

Prin urmare, potrivit prevederilor legale mai sus citate se re ine c 
persoana impozabil care este stabilit în România i care 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 în termen de 
10 zile de la sfâr itul lunii în care a atins sau a dep it plafonul de scutire, 
respectiv cifra de afaceri anual declarat sau realizat este superioar plafonului 
de 35.000 euro. 

Totodat , legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare a art.152 
alin.(6) din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, în vigoare începând cu 01.01.2007, reglementeaz 
situa ia persoanelor impozabile care au

 

atins sau au dep it plafonul de scutire, 
dar nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA. Astfel, potrivit pct.62 alin.(2) 
lit.a) din Normele metodologice de aplicare a art.152 alin.(6) din Codul fiscal: 

(2) În sensul art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana 
impozabil a atins sau a dep it plafonul de scutire i nu a solicitat 
înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul prev zut de lege, 
organele fiscale competente vor proceda dup cum urmeaz :
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a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat de 

organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata 
taxei pe care persoana impozabil ar fi datorat-o dac ar fi fost înregistrat 
normal în scopuri de tax conform art.153 din Codul fiscal, pe perioad 
cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri 
de tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data 
identific rii nerespect rii prevederilor legale.

 

Totodat organele de control vor înregistra din oficiu aceste persoane în 
scopuri de tax conform art.153 alin. (7) din Codul fiscal;

 

Având în vedere aceste prevederi legale, în situa ia în care organele de 
inspec ie fiscal constat neîndeplinirea de c tre persoana impozabil a 
obliga iei de a se înregistra în scopuri de taxa pe valoarea ad ugat în regim 
normal, înainte de înregistrare, vor solicita plata taxei pe valoarea ad ugat pe 
care persoana impozabil ar fi datorat-o dac ar fi fost înregistrat normal în 
scopuri de taxa pe valoarea ad ugat , pe perioada cuprins între data la care 
persoana ar fi fost înregistrat în scopuri de taxa pe valoarea ad ugat dac ar fi 
solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data identific rii 
nerespect rii prevederilor legale.

 

Totodat , potrivit pct.62 alin.(2) lit.a) din actul normativ mai sus citat , în 
forma în vigoare în perioada 22.12.2008-31.12.2009: 

(2) În sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana 
impozabil a atins sau a dep it plafonul de scutire i nu a solicitat 
înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul prev zut de lege, 
organele fiscale competente vor proceda dup cum urmeaz :

 

a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat de 
organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata 
taxei pe care persoana impozabil ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost 
înregistrat normal în scopuri de tax conform art. 153 din Codul fiscal, pe 
perioad cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat 
în scopuri de tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea 
i data identific rii nerespect rii prevederilor legale. Totodat , organele de 

control vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de tax conform art. 
153 alin. (7) din Codul fiscal;

 

Potrivit acestor prevederi legale, în cazul în care organele de inspec ie 
fiscal constat neîndeplinirea de c tre persoana impozabil a obliga iei de a se 
înregistra în scopuri de TVA, înainte de înregistrare, vor solicita plata taxei pe 
valoarea ad ugat pe care persoana impozabil ar fi trebuit s o colecteze dac 
ar fi fost înregistrat normal în scopuri de TVA, pe perioada cuprins între data 
la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de TVA dac ar fi 
solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data identific rii 
nerespect rii prevederilor legale.
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Prevederi similare sunt stipulate la pct.62 alin.(2) lit.a) din H.G. 

nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i începând cu 
data de 01.01.2010. 

Astfel, potrivit art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în forma în vigoare în perioada 
01.01.2007-31.12.2007, este scutit de tax pe valoarea ad ugat :

 

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, 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. 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;

 

Potrivit prevederilor legale citate mai sus, este scutit de tax pe valoarea 
ad ugat 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. 
Totodat , legiuitorul, în cadrul aceluia i alineat, stipuleaz , ca excep ie, c 
persoana impozabil care efectueaz livrarea unei construc ii noi, a unei p r i a 
acesteia sau a unui teren construibil, nu beneficiaz de scutire de tax pe 
valoarea ad ugat pentru aceast livrare, dac i-a exercitat ori ar fi avut dreptul 
s - i exercite dreptul de deducere total sau par ial a taxei pe valoarea ad ugat 
pentru achizi ia, transformarea sau construirea unui astfel de imobil.

 

În perioada 01.01.2008 - 31.12.2009, alin.(2) lit.f) al art.141 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, 
prevede scutirea de tax pe valoarea ad ugat pentru urm toarele opera iuni:

 

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.[...] ,
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iar începând cu data de 01.01.2010, prevederile stipulate la alin.(2) lit.f) 

art.141 din Codul fiscal sunt similare cu cele mai sus citate. 
În ceea ce prive te baza impozabil privind taxa pe valoarea ad ugat , 

sunt aplicabile prevederile art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, care precizeaz :

 
Art.137 

(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat este constituit din:

 

a) pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii, altele decât cele 
prev zute la lit. b) i c), din tot ceea ce constituie contrapartid ob inut sau 
care urmeaz a fi ob inut de furnizor ori prestator din partea cump r torului, 
beneficiarului sau a unui ter , inclusiv subven iile direct legate de pre ul acestor 
opera iuni;

 

Din textul de lege enun at se re ine c , pentru livr rile de bunuri, baza 
impozabil a taxei pe valoarea ad ugat cuprinde tot ceea ce constituie 
contrapartid ob inut de furnizor din partea cump r torului.

 

Pentru opera iunile impozabile, care nu sunt scutite de taxa pe valoarea 
ad ugat sau care nu sunt supuse cotei reduse a TVA, se aplic cota standard de

 

19%, asupra bazei de impozitare, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(1) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile: (1) 
Cota standard este de 19% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru 
opera iunile impozabile care nu sunt scutite de tax sau care nu sunt supuse 
cotei reduse.

 

coroborat cu pct.23 din Normele metodologice de aplicare, aprobate prin 
H.G. nr.44/2004 s-a explicitat modalitatea de aplicare a cotelor de TVA, ale 
c rui prevederi sunt similare în perioada verificat , respectiv începând cu 
01.01.2007, prevede:  

23. (1) Taxa se determin

 

prin aplicarea cotei standard sau a cotelor 
reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. 

(2) Se aplic procedeul sutei m rite pentru determinarea sumei taxei, 
respectiv 24 x 100/124 în cazul cotei standard i 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în 
cazul cotelor reduse, atunci când pre ul de vânzare include i taxa. De regul , 
pre ul include taxa în cazul livr rilor de bunuri i/sau

 

prest rilor de servicii 
direct c tre popula ie, pentru care nu este necesar emiterea unei facturi 
potrivit art. 155 alin. (7) din Codul fiscal, precum i în orice situa ie în care prin 
natura opera iunii sau conform prevederilor contractuale pre ul include i 
taxa.

 

Astfel, potivit acestor prevederi legale, taxa pe valoarea ad ugat se 
determin prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra bazei de 
impozitare determinate pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii [ ] din 
tot ceea ce constituie contrapartida ob inut sau care

 

urmeaz a fi ob inut de 
furnizor ori prestator din partea cump r torului,

 

beneficiarului sau a unui 
ter ,[ ]; , în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, iar 
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în situa iile în care prin natura opera iunii sau conform prevederilor contractuale 
pre ul include i taxa, pentru determinarea sumei taxei pe valoarea ad ugat , se 
aplic procedeul sutei m rite.

   
În acela i sens s-a pronun at i Comisia Fiscal Central prin Decizia 

nr.2/2011, privind interpretarea i aplicarea unitar a art.137 alin.(1) lit.a) i 
art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, i a pct.23 alin.(1) i (2) din titlul VI al Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului 
nr.44/2004: 

În interpretarea i aplicarea unitar a art. 137 alin. (1) lit. a) i art. 140 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, i a pct. 23 alin. (1) i (2) din titlul VI al Normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, pentru livr rile taxabile de construc ii i 
de terenuri, taxa pe valoarea ad ugat colectat aferent se determin în 
func ie de voin a p r ilor rezultat din contracte sau alte mijloace de prob 
administrate conform Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal ,

 

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, dup 
cum urmeaz :

 

a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livr rii [conform 
prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI 
"Taxa pe valoarea ad ugat ", aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, 
cu modific rile i complet rile ulterioare], în cazul în care rezult

 

c :

 

1. p r ile au convenit c

 

TVA nu este inclus_ în contravaloarea livr rii; 
sau 

2. p r ile nu au convenit nimic cu privire la TVA;

 

b) prin aplicarea procedeului sutei m rite [ prev zut la pct.23 alin.(2) din 
Normele metodologice de aplicare a titlului VI Taxa pe valoarea ad ugat , 
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, în cazul în care rezult c p r ile au convenit c TVA este inclus în 
contravaloarea livr rii.

 

În spe , din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a 
Raportului de inspec ie fiscal nr.XXX/17.07.2013 care a stat la baza emiterii 
deciziei de impunere contestate, se re ine c , în perioada 01.01.2007 - 
31.12.2012, persoana fizic XXX atât în coproprietate cu so ii XXX (cota de 
participare 25% fiecare) cât i în coproprietate cu so ul XXX (cota de participare 
50% fiecare) a efectuat tranzac ii cu propriet i imobiliare din patrimoniul 
personal, de inute în coproprietate prezentate detaliat în anexa nr.2 la Raportul 
de inspec ie fiscal , respectiv 78 tranzac ii ce au avut ca obiect terenuri arabile 
extravilane, cur i construc ii în intravilan, cur i construc ii în intravilan extins, 
teren cu casa i loc de casa cu casa si terenuri arabile intravilane, în valoare 
total de XXX lei (suma aferent cotei de 50% ce-i revine petentei).   
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Din cele 78 tranzac ii ce au avut ca obiect terenuri arabile extravilane, 

cur i

 
construc ii în intravilan, cur i construc ii în intravilan extins, teren cu casa 

i loc de casa cu casa si terenuri arabile intravilane, în valoare total de XXX lei 
(suma aferent cotei de 50% ce-i revine petentei), 61 tranzac ii imobiliare având 
ca obiect terenuri construibile în sum total de XXX lei reprezint opera iuni 
taxabile, conform art.141 alin.(2) lit.f) din Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare.

 

Prin urmare, având în vedere constat rile organelor de inspec ie fiscal 
raportate la prevederile legale aplicabile în materie citate mai sus, faptul c 
opera iunile, din punct de vedere fiscal, au caracter de continuitate atunci când 
nu pot fi considerate opera iuni ocazionale, i analizând opera iunile efectuate în 
perioada 01.01.2007 - 31.12.2012 de c tre persoana fizic XXX, respectiv 
tranzac ionarea în calitate de vânz tor a nu mai pu in de 78 de propriet i 
imobiliare din patrimoniul personal, de inute în coproprietate cu so ul s u XXX 
respectiv so ii XXX, rezult c aceasta a ob inut venituri cu caracter de 
continuitate, desf urând activit i economice i devenind persoan impozabil 
din perspectiva TVA, a a cum sunt ele definite la articolele din legea fiscal , 
înc din cursul anului 2007. 

 

Persoanele impozabile care efectueaz tranzac ii imobiliare cu terenuri 
construibile, care au caracter de continuitate, trebuie s solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, în condi iile prev zute la art.152 din Codul fiscal sau înainte de 
începerea activit ii economice, conform prevederilor art.153 din Codul fiscal i 
s îndeplineasc toate obliga iile ce decurg din aceast calitate, la fel ca alte 
persoane impozabile. 

Astfel, având în vedere prevederile legale citate mai sus, precum i 
constat rile organelor de inspec ie fiscal cu privire

 

la opera iunile efectuate în 
perioada verificat de c tre contestatar , consemnate în Raportul de inspec ie 
fiscal nr.XXX/17.07.2013, se re ine c persoana impozabil XXX, urmare 
tranzac iilor imobiliare efectuate, constând în vânzarea de terenuri construibile, 
a dep it la data de 17.05.2007 plafonul de scutire de 35.000 Euro prev zut la 
art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, având astfel obliga ia s solicite înregistrarea în scopuri 
de TVA pân la data de 01.07.2007, potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.b) i 
art.152 alin.(6) din acela i act normativ, coroborate cu prevederile pct.66 alin.(1) 
lit.c) din Normele metodologice de aplicare a art.153 din Codul fiscal, aprobate 
prin H.G. nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, în forma în 
vigoare în anul 2007, care stipuleaz :

 

66. (1) În cazul în care o persoan este obligat s solicite înregistrarea 
în condi iile art. 153 alin. (1), (2), (4), (5) sau (7) din Codul fiscal, înregistrarea 
respectivei persoane se va considera valabil începând cu:

 

c) prima zi a lunii urm toare celei în care persoana impozabil solicit 
înregistrarea în cazurile prev zute la art. 153 alin. (1) lit. b) i, dup caz, la alin. 
(2) din Codul fiscal. , 
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obliga ie care, a fost îndeplinit de c tre persoana impozabil XXX doar 

la data de 16.10.2009.  
Totodat , având în vedere natura bunurilor tranzac ionate de persoana 

impozabil

 
XXX, se re ine c , în conformitate cu prevederile stipulate la art.141 

alin.(2) lit.f) i art.126 alin.(9) lit.a) i lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, opera iunile impozabile 
efectuate de c tre aceasta în perioada verificat , respectiv tranzac iile imobiliare 
constând în vânzarea de terenuri arabile în intravilan sunt opera iuni scutite de 
tax f r drept de deducere, pentru care nu se

 

datoreaz taxa i nu este permis 
deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizi ii, în timp ce tranzac iile 
imobiliare constând în vânzarea de terenuri construibile (cur i construc ii) sunt 
opera iuni taxabile, pentru care

 

se aplic cotele prev zute la art.140 din acela i 
act normativ i, deci, pentru care persoana impozabil avea obliga ia s 
colecteze i s pl teasc la buget taxa pe valoarea ad ugat aferent acestora.

 

Deoarece în anul 2007, d-na XXX în calitate de coproprietar a încheiat 2 
contracte de vânzare-cump rare în valoare total de XXX lei reprezentând 
vânzare de terenuri arabile în intravilan i cur i construc ii în intravilan, aceasta 
a dep it plafonul de scutire TVA la data de 17.05.2007, având obliga ia s 
solicite înregistrarea ca pl titor de taxa pe valoarea ad ugat în regim normal, în 
termen de 10 zile de la data constat rii dep irii plafonului de scutire, urmând

 

a 
fi înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de 01.07.2007.

 

Având în vedere c prin opera iunile pe care le-a desf urat în perioada 
01.01.2007 - 31.12.2012, persoana fizic XXX are calitatea de persoan 
impozabil din data de 01.07.2007, desf urând activit i economice, avea ca 
prim obliga ie s solicite înregistrarea în scopuri de TVA, pentru activitatea 
desf urat ca persoan impozabil , în condi iile dep irii plafonului de scutire 
de 35.000 Euro, începând cu aceast dat i s îndeplineasc

 

toate obliga iile ce 
decurg din calitatea de pl titor de TVA.

 

Ca urmare, organele de inspec ie fiscal au procedat la calculul taxei pe 
valoarea ad ugat colectat , prin aplicarea cotei standard, asupra bazei de 
impozitare constituit din contrapartida ob inut de persoana fizic XXX din 
vânzarea de terenuri construibile, potrivit art.137 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, 
art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare i Decizia nr. 2/12.04.2011 a Comisiei Fiscale Centrale 
rezultând o tax pe valoarea ad ugat colectat în sum XXX lei la o baz 
impozabil în sum de XXX lei.  

Deoarece la data desf ur rii inspec iei fiscale, d-na XXX a fost 
înregistrat ca platitor de TVA începând cu data de 16.10.2009, organele de 
inspec ie fiscal au verificat eviden a contabil a petentei respectiv concordan a 
dintre jurnalele de cump r ri cât i a jurnalelor de vânz ri cu deconturile de tax 
pe valoarea adaugat depuse în perioada 16.10.2009 

 

31.12.2012, rezultând 
urmatoarele:   

TVA deductibil constatat de organele de inspec ie fiscal :  XXX lei 
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TVA colectat constatat  de organele de inspec ie fiscal :   XXX lei   
TVA de plat constatat de organele de inspec ie fiscal :      XXX lei          
TVA de plat conform deconturilor de TVA:                        XXX lei   

__________________________________________________________ 

 
Diferen TVA de plat                                                            XXX lei  
Astfel c , organele de inspec ie fiscal au stabilit o tax pe valoarea 

ad ugat colectat în sum XXX lei, aferent contravalorii tranzac iilor 
efectuate în sum de XXX lei si o diferen de TVA de plata în suma de XXX 
lei, modul de determinare a TVA-ului de plat fiind prezentat în anexa nr.3 la 
Raportul de inspec ie fiscal , în baza c ruia a fost emis decizia de impunere 
contestat . 

 

Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, documentele existente 
la dosarul cauzei, precum i prevederile legale în materie, rezult c organele de 
inspec ie fiscal în mod legal au stabilit în sarcina persoanei fizice XXX o tax 
pe valoarea ad ugat de plat în sum de XXXlei aferent tranzac iilor constând 
în vânzarea de terenuri construibile, efectuate în perioada 2007 -2012, fapt 
pentru care, în temeiul art.216 alin.(1) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare, potrivit c ruia:

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte, 
ori respins . ,

 

coroborat cu pct.11.1. lit.a) din Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale 
de Administrare Fiscal nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , care prevede: 

11.1. Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept 
prezentate în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse 
prin actul administrativ fiscal atacat;

  

În ceea ce prive te sus inerile contestatarei referitoare la lipsa calit ii sale 
de persoan impozabil i a încadr rii eronate de c tre organele de inspec ie 
fiscala a activit ii sale de livrare de bunuri imobile ca fiind inclus în 
activit ile economice expres prev zute de art. 127 alin.2 din Codul fiscal, 
acestea nu pot fi re inute în solu ionarea favorabil a cauzei având în vedere 
prevederile legale în materie citate în cuprinsul prezentei decizii, respectiv la 
art.127 alin.(1) i alin.(2) coroborat cu art.125^1 pct.18 din Codul fiscal, 
legiuitorul a prev zut persoanele impozabile - persoan impozabil reprezint 
persoana fizic capabil s desf oare, de o manier independent i indiferent 
de loc o activitate economic , oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i 

 

i activitatea economic din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , iar 
prin normele metodologice de aplicare ale art.127 alin.(2) din Codul fiscal, în 
forma în vigoare atât anterioar anului 2010 (pct.3 alin.(1)) cât i dup (pct.3 
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alin.(2) i alin.(3), sunt stipulate condi iile limitative în care ob inerea de venituri 
de c tre persoanele fizice nu este considerat activitate economic , condi ii pe 
care contestatoarea nu face dovada c le-a respectat. 

Totodat , potrivit legisla iei în domeniul T.V.A., respectiv în sensul 
art.127 alin.(2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale i necorporale, 
în concordan cu principiul de baz al sistemului de T.V.A. potrivit c ruia taxa 
trebuie s fie neutr , se refer la orice tip de tranzac ii, indiferent de forma lor 
juridic , astfel c exploatarea bunurilor cuprinde inclusiv opera iunea de 
vânzare a acestor bunuri. 

Mai mult, din punct de vedere fiscal, taxa pe valoarea ad ugat aferent 
livr rii unui bun imobil este supus legii fiscale indiferent dac aceste tranzac ii 
îndeplinesc sau nu cerin ele altor dispozi ii legale.

 

Se re ine c independent de calificarea tranzac iilor din Codul civil, Codul 
comercial etc., în materie fiscal determinant este con inutul economic al 
tranzac iilor, autorit ile fiscale fiind îndrept ite s reîncadreze forma i 
con inutul juridic al tranzac iilor pentru a reflecta con inutul propriu-zis al 
acestora, dup cum prev d dispozi iile art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile

 

i complet rile ulterioare, coroborate cu 
cele ale art.1 alin.(3) din acela i act normativ, conform c rora:

 

 
(3) În materie fiscal , dispozi iile prezentului cod prevaleaz asupra 

oric ror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea 
aplicându-se dispozi iile Codului fiscal.

 

Totodat , potrivit legisla iei în domeniul T.V.A., respectiv în sensul 
art.127 alin.(2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale i necorporale, 
în concordan cu principiul de baz al sistemului de T.V.A. potrivit c ruia taxa 
trebuie s fie neutr , se refer la orice tip de tranzac ii, indiferent de forma lor 
juridic , deci inclusiv pentru opera iunea de vânzare a acestor bunuri, relevant 
în acest sens fiind i jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie în cazurile C-
186/89 Van Tiem, C-306/94 Regle Dauphinoise, C-77/01 Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro SA (EDM), pe care România, începând cu data de 
01.01.2007, prin Tratatul de Aderare, s-a obligat s o respecte împreun cu 
aquis-ul comunitar. 

Invocarea de c tre petent în motivarea contesta iei

 

a principiului in dubio 
contra fiscum, cu concluzia acesteia c  orice înstr inare de imobile proprietate 
personal , efectuat de o persoan fizic anterior anului 2010, nu era purt toare 
de TVA este r sturnat

 

de îns i faptul c petenta la data de 16.10.2009 a depus 
declara ia de înregistrare fiscal conform art. 72 si art. 75 din Codul de 
procedura fiscal , fiind înregistrat ca pl titor de TVA din aceast dat . A adar, 
dac , a a cum se arat în contesta ia formulat  orice înstr inare de imobile 
proprietate personal , efectuat de o persoan fizic anterior anului 2010, nu era 
purt toare de TVA

 

, ac iunea petentei de a se înregistra ca pl titor de TVA la 
16.10.2009, anterior datei de 01.01.2010, confirm chiar modul de interpretare 
al normelor ficale de c tre organele de inspec ie fiscal , varianta starii de fapt 
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prezentat în contesta ie nefiind conform astfel nici cu normele de drept fiscale 
incidente cauzei si nici chiar cu ac iunile petentei.(de înregistrare în scopuri de 
TVA în  anul 2009)     

Referitor la invocarea de c tre petent în motivarea contesta iei a 
prevederilor legale con inute de Codul Familiei, indever m acesteia c , în 
virtutea principiului general de drept specialia generalibus derogant, c ,

 
în ceea 

ce prive te impozitele i taxele datorate bugetului de stat norma legal special o 
reprezint Codul de procedur fiscal , conform art. 1 alin.1 din cuprinsul 
acestuia.  

ART. 1     
Sfera de aplicare a Codului de procedur fiscal

     

(1) Prezentul cod reglementeaz drepturile i obliga iile p r ilor din 
raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor i taxelor datorate 
bugetului de stat i bugetelor locale, prev zute de Codul fiscal**), care conform 
art. 2 din cuprinsul s u se completeaz astfel: 

 

ART. 2     
Raportul Codului de procedur fiscal cu alte acte normative

     

(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, prev zute la art. 1, se îndepline te potrivit 
dispozi iilor Codului de procedur fiscal , ale Codului fiscal, precum i ale 
altor reglement ri date în aplicarea acestora.

     

(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea 
impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general 
consolidat.     

(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic prevederile Codului de 
procedur civil .

 

Astfel c , în lipsa exercit rii de c tre petent a posibilit ilor

 

conferite de 
aceste dou norme legale, alega iile acesteia în leg tur cu cota de participare 
de 50% aferent tranzac iilor desf urate , eronat în opinia sa,

 

se situeaz în 
afara cadrului legal.            
   Mai mult, petenta nu a demonstrat c , în leg tur cu cota de participare 
aferent tranzac iilor desf urate,

 

organele de inspec ie fiscal au procedat într-
un alt mod decât aceasta din momentul în care s-a înregistrat ca pl titor de TVA 
la 16.10.2009, motiv pentru care în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 65 
din Codul de procedur fiscal republica 

 

(1) Contribuabilul are sarcina de a 
dovedi actele i faptele care au stat la baza declara iilor sale i a oric ror 
cereri adresate organului fiscal

 

sus inerile sale din contesta ia formulat nu pot 
fi re inute

 

în solu ionarea favorabil a acesteia, în lipsa prezent rii de c tre 
aceasta în motivarea contesta iei a unor înscrisuri de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal care s fac dovada preten iilor sale. 

 

     Referitor la sus inerile petentei cu privire la încadrarea terenurilor în 
categoria de folosin , inveder m acesteia, c din documentele existente la 
dosarul cauzei rezult c organele de inpec ie fiscal au solicitat prin adresa 
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nr.XXX/18.04.2013 Prim riei Comunei XXX s precizeze dac terenurile (cur i 
construc ii i arabil intravilan) situate în intravilanul Comunei XXX i având 
aceea i carte funciar , vândute de D-na XXX i D-nul XXX, în perioada 2009 

 
2012, sunt construibile i dac 

 
- terenurile(parcelele) tranzac ionate sunt construibile în ansamblu sau 

doar cele cu categoria de folosin cur i construc ii 

 

- au fost eliberate autoriza ii de construire i certificate de urbanism în 
momentul înstr in rii acestora. 

 

Prin adresa nr. XXX/15.05.2013, Prim ria Comunei XXX a comunicat c , 
terenurile (parcelele) tranzac ionate nu sunt construibile în ansamblu, ci doar 
cele cu categoria de folosin cur i construc ii,

 

cele cu categoria de folosin 
arabil intravilan fiind considerate neconstruibile. În lipsa precizarii de catre 
petenta in mod expres a tranzactiilor la care se refer preten iile sale, precum i a 
nedepunerii de c tre aceasta în motivarea contesta iei a unor înscrisuri de natura 
mijloacelor de prob reglementate de Codul de procedur fiscal care s fac 
dovada afirma iilor sale, în considerarea dispozi iilor art. 65 din Codul de 
procedur fiscal , preten iile sale nu au putut fi re inute în solu ionarea 
favorabil a cauzei.         

  

Referitor la afirma ia contestatarei cu privire la faptul c organele de 
inspec ie fiscal i-au refuzat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugat 
înc lcând astfel dispozi iile imperative ale art. 145 din Codul fiscal, se re ine c , 
potrivit legisla iei în domeniul TVA, orice persoan impozabil are dreptul s 
deduc taxa pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor, îns numai cu 
îndeplinirea condi iilor i formalit ilor de exercitare a dreptului de deducere 
prev zute la art.145 - 147 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, i numai prin decontul de TVA, în 
conformitate cu prevederile art.147^1 alin.(1) din acela i act normativ, în 
vigoare începând cu 01.01.2007, care stipuleaz :

 

(1) Orice persoan impozabil înregistrat în scopuri de TVA, conform 
art. 153, are dreptul s scad din valoarea total a taxei colectate, pentru o 
perioad fiscal , valoarea total a taxei pentru care, în aceea i perioad , a luat 
na tere i poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 - 147. ,or, 
a a cum s-a re inut în cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal care a stat la baza 
emiterii Deciziei de impunere, contestat , D-na XXX s-a înregistrat ca persoan 
impozabil în scopuri de TVA începând cu data de 16.10.2009, astfel ca, ulterior 
acestei date, în condi iile îndeplinirii de c tre petent a condi iilor i 
formalit ilor de exercitare a dreptului de deducere prev zute la art.145-147 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, organele de inspec ie fiscala au acordat petentei  dreptul de deducere 
a taxei pe valoarea ad ugata

 

în sum de 14.601 lei

 

exercitat prin decontul de 
TVA depus i înregistrat la organul fiscal.  
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Prin urmare, sus inerea petentei cu privire la exercitarea dreptului de 

deducere a TVA aferent achizi iilor de bunuri i servicii efectuate  anterior datei 
de 16.10.2009, nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a cauzei, chiar dac 
aceasta de ine documentele de justificare a taxei pe valoarea ad ugat , respectiv 
facturi, întrucât dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat se exercit prin 
decontul de TVA, care se depune, potrivit prevederilor art.156^2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în 
vigoare începând cu data de 01.01.2007, la organele fiscale competente de c tre 
persoanele înregistrate conform art.153 din acela i act normativ, respectiv 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, iar petenta nu a respectat 
aceste prevederi legale decât dup data de 16.10.2009, data înregistr rii

 

sale ca 
persoan impozabil în scopuri de TVA.  

  

Totodat , nu pot fi re inute

 

în solu ionarea favorabil a cauzei nici 
sus inerile petentei cu privire calcularea TVA la pre ul la care s-a încheiat 
tranzac ia imobiliar , în loc de a include TVA în pre ul primit efectiv, practic 
eronat din punct de vedere juridic, contrar dispozi iilor Codului civil - dreptul 
comun în materie de vânzare-cump rare, întrucât a a cum prevede i Decizia 
Comisiei Fiscale Centrale nr.2/2011 dat în aplicarea unitar a art.140 din Codul 
fiscal, întrucât, potrivit prevederilor pct.23 alin.(2) din Normele metodologice de 
aplicare a art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
H.G. nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, citate în cuprinsul 
prezentei decizii, procedeul sutei m rite se aplic pentru determinarea sumei 
taxei în situa iile în care prin natura opera iunii sau conform prevederilor 
contractuale pre ul de vânzare include i taxa.

 

Or, potrivit celor consemnate în raportul de inspec ie fiscal , organele de 
inspec ie fiscal au procedat la colectarea taxei pe valoarea ad ugat pentru 
tranzac iile imobiliare constând în vânzarea de terenuri construibile prin 
aplicarea cotei standard de TVA de 19%, 24% respectiv 5 % în cazul în care în 
contractele de vânzare-cump rare nu se prevedea c pre ul de vânzare include 
TVA . 

Prin urmare, atâta timp cât în contractele de vânzare - cump rare, nu este 
prev zut faptul c pre ul de vânzare include i taxa pe valoarea ad ugat , în 
spe sunt aplicabile prevederile pct.23 alin.(1) din Normele metodologice de 
aplicare a art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
H.G. nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora: 

Taxa se determin prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra

 

bazei de impozitare determinate potrivit legii. , i nu cele ale pct.23 alin.(2) din 
acela i act normativ, referitoare la aplicarea procedeului sutei m rite. 

 

În acest sens, nici argumentul petentei precum c

 

 în contextul în care 
taxa va fi inclus în pre ul de vânzare, a a cum este legal, statul urmeaz a 
restitui impozitul pe venit, achitat în temeiul art.77^1 C.f de c tre subsemnata, 
aferent TVA calculat din acest pre , nu poate fi re inut în solu ionarea 
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favorabil a contesta iei, întrucât a a cum s-a ar tat în cele ce preced, atâta timp 
cât în contractele de vânzare - cump rare, nu este prev zut faptul c pre ul de 
vânzare include i taxa pe valoarea ad ugat , sunt aplicabile prevederile pct.23 
alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a art.140 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, potrivit c rora: Taxa se determin prin aplicarea cotei 
standard sau a cotei reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit 
legii.

 

Mai mult, art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile

 

si complet rile

 

ulterioare, în vigoare începând cu data de 
01.01.2007, reglementeaz impozitul datorat de contribuabil, respectiv persoana 
fizica c reia

 

îi revine obliga ia de plat a

 

impozitului, la transferul dreptului de 
proprietate i al dezmembr mintelor

 

acestuia, prin acte juridice între vii asupra 
construc iilor de orice fel i a

 

terenurilor aferente acestora, precum i asupra 
terenurilor de orice fel f r

 

construc ii, obliga ia calcul rii i încas rii 
impozitului revenind notarului public. 

Prin urmare acest articol nu face referire i nu exclude obliga ia de 
înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor fizice care efectueaz

 

tranzac ii cu 
bunuri imobile din patrimoniul personal, obliga ie

 

care revine persoanei fizice 
XXX având in vedere ca aceasta a ob inut

 

venituri cu caracter de continuitate, 
desf urând

 

astfel de activit i economice i devenind persoana impozabil din 
perspectiva TVA, a a cum s-a re inut prin prezenta decizie. 

  

Referitor la major rile/dobânzile de întârziere în sum de XXX lei i 
penalit ile în sum de XXX lei aferente taxei pe valoarea ad ugat stabilit 
suplimentar, calculate în sarcina petentului prin Decizia de Impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. XXX/17.07.2013, se re ine c stabilirea de 
major ri de întârziere i  penalit i aferente

 

taxei pe valoarea ad ugat stabilite 
suplimentar reprezint m sur accesorie în raport cu debitul.

 

Deoarece  pentru 
debitul reprezentând  taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar în sum de 
XXX lei, contesta ia va fi respins ,

 

rezult c i pentru cap tul de cerere privind 
major rile i penalit ile de întârziere în sum total de XXX lei, calculate în 
sarcina petentei, reprezentând m sur accesorie, conform principiului de drept 
accesorium sequitur principalem, contesta ia va fi respins .

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 206. art. 213, art. 
216 din Ordonan a Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , 
coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul nr. 450/2013 pentru aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr.                           , se  
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D E C I D E   

- respingerea contesta iei, ca neîntemeiat , împotriva Deciziei de Impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. XXX/17.07.2013, pentru suma total de XXX 
lei, reprezentând: 

                        - XXX lei 

 

taxa pe valoarea ad ugat ;

  

                       - XXX lei 

 

dobânzi/major ri de întârziere;

 

                       -  XXX lei 

 

penalit i de întârziere.

 

- prezenta decizie se comunica la:  
D-na XXX    
AJFP Timi

  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac

 

i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi

 

în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.    

DIRECTOR GENERAL,    
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