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DECIZIA  NR.  _____113___ 
                                                   din  ___23.12.2012____ 

  
 

Privind  solu�ionarea  contesta�iei formulat� de X 
cu domiciliul în municipiul Suceava, str. X jud. Suceava înregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice 
         a jude�ului Suceava sub nr. X din 19.04.2010 �i  

       reînregistrat� sub nr. X din 22.10.2012  
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin adresa nr. X din 19.04.2010, înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X din 
19.04.2010 cu privire la contesta�ia formulat� de X. 
 

Prin adresa înregistrat� în cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice sub 
nr. X din 05.10.2012, persoana fizic� X solicit� reluarea procedurii administrative de 
solu�ionare a contesta�iei formulate împotriva Deciziei de impunere nr. X din 
11.03.2011, suspendat� prin Decizia de solu�ionare nr. X din 28.05.2010, emis� de 
c�tre Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, reiese faptul c�, prin Rezolu�ia nr. 

X emis� de Parchetul de pe Lâng� Tribunalul Suceava s-a dispus Neînceperea 
urm�ririi penale fa�� de X, cercetat sub aspectul s�vâr�irii infrac�iunii de evaziune 
fiscal� prev�zut� �i pedepsit� de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005.  

 
Prin adresa nr. X din 22.10.2012, înregistrat� în cadrul Direc�iei Generale a 

Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava sub nr. X din 22.10.2012, Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Suceava comunic� faptul c� a încetat motivul care a determinat 
suspendare solu�ion�rii cauzei. 

 
Contesta�ia a fost introdus� prin avocat X reprezentant al S.C.A. X în baza 

Contractului de asisten�� juridic� nr. X din 2010,  prin care petentul a convenit s� fie 
reprezentat în aceast� spe��, conform Împuternicirii avoca�iale nr. X din 07.04.2010, 
existent� în original la dosarul cauzei. 

Persoana fizic� X cu domiciliul în municipiul Suceava, X jud. Suceava 
contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
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suplimentare de plat� stabilite de inspec�ie fiscal� nr. X din 11.03.2010 emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X din 11.03.2010 întocmite de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma total� de X lei reprezentând: 

 
� X lei TVA  
� X lei major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 214 alin. (2) 

din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. Persoana fizic� X contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 
11.03.2010 emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 11.03.2010, privind obliga�iile fiscale în sum� total� de X 
lei, reprezentând TVA în sum� de X lei �i major�ri de întârziere în sum� de X lei 
aferente TVA. 
 

 În sus�inerea contesta�iei petentul precizeaz� c�, pentru a �ti dac� îi sunt 
aplicabile dispozi�iile legale re�inute la pct. 2.1.3 din Decizia de impunere, 
trebuie analizat dac� poate fi considerat persoan� impozabil�, dac� tranzac�iile 
au caracter de continuitate �i pot fi asimilate activit��ilor comerciale. 

În acest sens, contestatorul învedereaz� prevederile art.126 alin. 1 lit. a-d, art. 
127 alin. 2 �i art. 141 alin. 2 lit. f, din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, precum �i 
prevederile pct. 37 alin. 5 din Normele metodologice date în aplicarea art. 141 din 
Codul fiscal, aprobate prin H.G nr. 44/2004 . 
 Contestatorul precizeaz� c�, în conformitate cu prevederile O.U.G. 106/2007 
persoanele fizice care ac�ionând de o manier� independent� înstr�ineaz� construc�ii 
noi, p�r�i ale acestora sau terenuri construibile, în scopul ob�inerii de venituri cu 
caracter de continuitate, ce dep��esc plafonul anual de 35.000 EUR, sunt obligate s� 
solicite înregistrarea în scopuri TVA  la organul fiscal competent �i s� achite TVA 
pentru aceste tranzac�ii doar dup� data de 1 ianuarie 2008. 
 Printr-un alt argument adus în sus�inerea contesta�iei, se arat� c�, analizând 
situa�ia tranzac�iilor încheiate în perioada 2005-2009, rezult� c� ob�inerea de venituri 
nu a avut caracter de continuitate. 
 Pentru a afla ce însemn� continuitate, petentul sus�ine c� a folosit ca metod� de 
interpretare a legii civile interpretarea gramatical� �i cea sistematic�. 
 Astfel, potrivit dic�ionarului explicativ al limbii române, Academia Român�, 
Institutul de Lingvistic� „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, 
continuitate înseamn� faptul de a fi continuu, starea a ceea ce este continuu. 
 Urmare a celor precizate anterior, contestatorul consider� c� venituri cu 
caracter de continuitate  se pot ob�ine din închirierea sau leasingul de bunurilor 
mobile �i nu din vânzarea acestora iar în perioada ce a f�cut obiectul controlului, 
respectiv 2005 - 2009, vânz�rile au avut urm�toarea frecven��: 
- în anul 2005 –   o tranzac�ie; 
- în anul 2006 –   o tranzac�ie; 
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- în anul 2007 – 20 tranzac�ii; 
- în anul 2008 –   2 tranzac�ii; 
- în anul 2009 –   o tranzac�ie: 
 Petentul precizeaz� c�, din analiza celor precizate, leg�tura dintre vânzarea de 
terenuri sau de locuin�e �i venituri cu caracter de continuitate este for�at�, în condi�iile 
în care este lesne de observat caracterul ocazional al tranzac�iilor efectuate. 
 Petentul sus�ine c� încercarea de a încadra activit��ile de vânzare terenuri sau 
locuin�e, care constituie opera�iuni „uno ictu” în categoria celor ce asigur� venituri cu 
caracter de continuitate, astfel cum este prev�zut disp. punctului 3 alin. 1 din 
Normele metodologice, constituie o extindere a textului  tezei II-a a art. 127 alin. 2 
 De asemenea, contestatorul consider� c� respectivul articol din Norme 
reprezint� o ad�ugire nepermis� la lege, ad�ugire ce nu se sprijin� pe nici un criteriu 
ra�ional de interpretare sistematic�. Între situa�ia analizat� �i textul legal nu exist� 
leg�tur�. 
 Urmare celor precizate, contestatorul consider� c� se încalc�  dispozi�iile art. 
108 alin. 2 din constitu�ia României, conform c�rora Guvernul României are doar 
abilitatea constitu�ional� de a emite  acte administrative prin care s� pun� în executare 
sau s� se organizeze executarea legii �i nicidecum s� adauge la acesta. 
 Alte argumente folosite în sus�inerea contesta�iei se refer� la modul de 
clasificare a vânz�rilor de imobile din patrimoniul personal �i anume dac� acestea 
sunt opera�iuni civile sau acte de comer�. 

Astfel, potrivit art. 1294 din Codul civil, vânzarea este contractul prin care una 
dintre p�r�i –numit� vânz�tor – se oblig� s� transmit� celeilalte p�r�i – cump�r�tor – 
proprietatea unui bun în schimbul unui pre�. Codul civil se refer� la „un bun” în mod 
generic, ceea ce denot� voin�a legiuitorului de a reglementa vânzarea ce are ca obiect 
bunuri mobile de cea ce are ca obiect bunuri imobile. 
 În timp ce vânzarea mobiliar� poate fi civil� sau comercial�, vânzarea 
imobiliar� este reglementat� exclusiv în codul civil. Cu alte cuvinte, o vânzare 
comercial�  poate avea loc numai în condi�iile  în care ea are ca obiect bunuri mobile. 
 Codul comercial reglementeaz� contractul de vânzare comercial�, contract care 
î�i  are reglementarea cu caracter general �i în Codul civil. Dubla subordonare a 
contractelor comerciale în genere, a contratului de vânzare comercial� în special, nu 
este decât o aplicare a principiului înscris în art. 1 alin. 2 Cod comercial: normele 
dreptului civil constituie un izvor de drept subsidiar, ele devenind aplicabile în cazul 
în care legea comercial� nu dispune. 
 Astfel, conform Codului comercial, cump�rarea �i vânzarea comercial� pot 
avea ca obiect numai  bunuri mobile: productele, m�rfurile, obliga�iile statului �i alte 
titluri de credit. 
 Codul comercial prevede c� actele care au ca obiect imobile  nu sunt 
considerate acte de comer� ele fiind esen�ialmente civile. Ra�iunea care a stat la baza 
unei astfel de concep�ii a legiuitorului Codului Comercial este consecin�a fireasc� a 
caracterului necomercial al actelor  ce au ca obiect imobile. 
 Petentul consider� c�, potrivit art. 1 alin. 3 din Codul fiscal „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”, 
iar conform art. 2, alin. 3 din Codul de procedur� fiscal� „unde prezentul cod nu 
dispune se aplic� codul de procedur� civil�”; 
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 De asemenea, Codul fiscal nu exclude la art. 127 vânzarea imobilelor din 
patrimoniul personal ca activit��i economice �i prin urmare nu exist� obliga�ia 
expres� de a pl�ti TVA pentru astfel de vânz�ri. 
 Normele metodologice date în aplicarea art.127 Cod fiscal adaug� excep�ia 
cazului în care se constat� c� persoana fizic� desf��oar� astfel de activit��i cu caracter 
de continuitate �i deci cu titlu profesional; în acest caz o astfel de persoan� ar fi 
devenit o persoan� impozabil� care este obligat� s� solicite înregistrarea ca pl�titor de 
TVA dar nu precizeaz� ce form� de organizare ar trebui s� aib� o astfel de persoan� 
pentru a se corela cu codul comercial. 
 Nefiind un act comercial, activitatea de vânzare imobile, chiar �i cu caracter de 
continuitate, nu poate fi încadrat� în tiparul art. 127  alin. 2 Cod fiscal întrucât nu 
reprezint� activitatea unui produc�tor, comerciant sau prestator de servicii. 
 De asemenea, petentul argumenteaz� c� Directiva a 6-a con�inea, la art. 4 
paragraful 3, o dispozi�ie  care conferea  statelor membre dreptul de a considera ca �i 
contribuabili, persoane care efectuau ocazional activit��i dintre cele men�ionate la art. 
2 cum ar fi în special anumite opera�iuni efectuate în leg�tur� cu cl�diri sau terenuri 
construibile. 
 În consecin��, petentul consider� c� dac� legiuitorul român ar fi dorit s� 
cuprind� în sfera TVA �i opera�iunile ocazionale de livrare cl�diri, p�r�i de cl�diri �i 
terenuri construibile, trebuia s� includ� în titlul VI al codului fiscal �i aceste 
opera�iuni, efectuate în mod ocazional. Dar, cum legiuitorul român nu a dat curs 
acestei op�iuni, l�sate prin Directiv� la latitudinea sa, trebuie s� concluzion�m  c� nu 
pot fi considerate contribuabili decât persoanele care efectueaz� acele opera�iuni 
economice în mod permanent, �i nu cele ce fac astfel de opera�iuni în mod ocazional. 
 

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ie fiscal� nr. X din 11.03.2010, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 11.03.2010 s-au stabilit în sarcina petentului crean�e fiscale 
în sum� total� de X lei, reprezentând TVA în sum� de X lei �i X lei major�ri de 
întârziere aferente TVA. 
 

În urma inspec�iei fiscale desf��urate la X având ca obiectiv verificarea 
corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabil, a respect�rii 
prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup� caz, a 
bazelor de impunere privind TVA, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a 
accesoriilor aferente acestora, s-au stabilit urm�toarele: 

Prin adresa nr. X/08.09.2009 emis� de ANAF, s-a solicitat Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� Suceava, verificarea persoanelor fizice care au efectuat tranzac�ii 
imobiliare, care aveau obliga�ia înregistr�rii ca pl�titori de TVA �i nu s-au înregistrat. 

Urmare acestui fapt, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la solicitarea de 
informa�ii suplimentare referitoare la num�rul, natura acestor tranzac�ii precum �i 
perioada în care acestea au avut loc, de la unit��ile fiscale teritoriale, notari publici �i 
contribuabili, constatându-se urm�toarele: 
 

a. pentru anul 2005: 
- 1 tranzac�ie cu teren cur�i viran situat în com. ...., jud. Suceava, valoare de 
înstr�inare X lei, identic cu parcela nou format� nr. ....înscris� în CF nr. .... a comunei 
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cadastrale Suceava dobândit prin cump�rare conform contractului de vânzare 
cump�rare nr. X, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. .....06.2005; 
 

b. pentru anul 2006: 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. ... tip mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 (dou�) camere de locuit �i dependin�e, valoare de 
înstr�inare X, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a comunei cadastrale 
Suceava, dobândit prin cump�rare în timpul c�s�toriei conform contractului nr. X, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X; 

c. pentru anul 2007, împreun� cu numitul X: 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 (dou�) camere de locuit �i dependin�e, valoare de 
înstr�inare X lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit 
prin construire în baza autoriza�iei de construire nr. X2006, proces verbal de recep�ie 
final� nr.X, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X ; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. Xla mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în 
baza contractului de vânzare cump�rare nr. X; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X, proces verbal de recep�ie final� nr. 
X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de 
recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/27.08.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de 
recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/29.08.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X, proces verbal de recep�ie final� nr. 
X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/04.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/05.09.2007; 
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- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/07.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/13.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/13.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/13.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/13.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentele nr. X �i X, la mansard�, situate în mun. Suceava, 
str. X, jud. Suceava, compus din 5 înc�peri fiecare, valoare total� de înstr�inare X lei, 
identice cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, respectiv parcela nr. X 
înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândite prin construire în baza autoriza�iei de 
construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inate în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF Xa UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/17.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de 
recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/18.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 3 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de 
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recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/19.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X, proces verbal de recep�ie final� nr. 
X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/19.09.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare 
....lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr.......13.11.2006, proces verbal de 
recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/01.10.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 5 înc�peri, valoare de înstr�inare X lei, identic cu parcela 
nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin construire în baza autoriza�iei 
de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, 
înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare nr. X/11.10.2007; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de 
recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/22.10.2007; 

d. pentru anul 2008, împreun� cu numitul X: 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de 
recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/15.01.2008; 
- 1 tranzac�ie cu apartamentul nr. X la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X, 
jud. Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X13.11.2006, proces verbal de 
recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/16.01.2008; 
 

e. pentru anul 2009: 
- 1 tranzac�ie cu un imobil constând din apartamentul num�rul ..., mansard�, 
situat în mun. Suceava, X, jud. Suceava, compus din 4 înc�peri, cu suprafa�a util� �i 
total� de 32,84 mp, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF individual� nr. X a UAT 
Suceava (provenit� din conversia de pe hârtie a CF X), dobândit prin cump�rare, în 
baza contractului de vânzare cump�rare nr. X, înstr�inat în baza contractului de 
vânzare cump�rare nr. X; 

Cu privire la tranzac�iile descrise mai sus, punctul de vedere al organelor de 
inspec�ie fiscal� este acela c� petentul desf��oar� activitate economic� continu�, 
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începând cu anul 2007, când începe s� înstr�ineze apartamentele construite împreun� 
cu numitul X, la mansarda bl. X, în baza autoriza�iei nr. X/13.11.2006, proces verbal 
de recep�ie final� nr. X/10.05.2007, nefiind folosite în interes personal, devenind 
astfel persoan� impozabil� în în�elesul art. 127, alin. 1 din Codul fiscal. 

Se constat� astfel faptul c� pragul de 35.000 euro, reglementat de Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 152, 
alin. 1, pentru partea care îi revine petentului, a fost dep��it la data de 27.08.2007, 
prin înstr�inarea apartamentului nr. .... la mansard�, situat în mun. Suceava, X, jud. 
Suceava, compus din 2 camere de locuit �i dependin�e, valoare total� de înstr�inare X 
lei, identic cu parcela nr. X, înscris� în CF X a UAT Suceava, dobândit prin 
construire în baza autoriza�iei de construire nr. X/13.11.2006, proces verbal de 
recep�ie final� nr. X/10.05.2007, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare 
nr. X/27.08.2007, înstr�inat c�tre numitul Nistor Mihai, contribuabilul datorând TVA 
începând cu data de 01.10.2007. 

Se re�ine aspectul c� valoarea total� a tranzac�iilor efectuate dup� data de 01 
octombrie 2007, pentru partea care îi revine petentului, este în sum� de X lei, prin 
însumarea veniturilor realizate în urma înstr�in�rii imobilelor men�ionate anterior. 

Totalul T.V.A. datorat� este în sum� de X lei, calculat� prin aplicarea cotei 
de 19% asupra volumului tranzac�iilor efectuate dup� data dep��irii plafonului de 
35.000 €, respectiv 01.10.2007, în sum� total� de X lei, astfel: 

 
a. pentru anul 2007:     122.199 lei*19%  =       X lei, scadent la 25.01.2008; 
b. pentru anul 2008:     111.126 lei*19%  =       X lei, scadent la 25.04.2008; 
c. pentru anul 2009:         8.400 lei*19%   =      X lei, scadent la 25.10.2009; 
 
 Pentru neplata la termen a TVA datorat�, organele de inspec�ie au constatat c�  
petentul datoreaz� major�ri de întârziere în sum� total� de X lei, calculate astfel: 
 
a. pentru anul 2007:   
perioad� calcul major�ri de întârziere: 26.01.2008 – 08.03.2010; 
nr. zile întârziere: 773 zile; 
X lei*0,1%/zi*773 zile  =      X lei; 
b. pentru anul 2008:   
perioad� calcul major�ri de întârziere: 26.04.2008 – 08.03.2010; 
nr. zile întârziere: 682 zile; 
X lei*0,1%/zi*682 zile  =      X lei; 
c. pentru anul 2009:   
perioad� calcul major�ri de întârziere: 26.10.2009 – 08.03.2010; 
nr. zile întârziere: 134 zile; 
X lei*0,1%/zi*134 zile  =            X lei; 
 
          III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 
vedere motiva�iile petentei în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat� s-au re�inut urm�toarele: 

 
Referitor la suma de X lei reprezentând TVA în sum� de X �i major�ri de 

întârziere în sum� de X lei, aferente TVA, Direc�ia General� a Finan�elor 
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Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze dac� organele de inspec�ie 
au procedat în mod legal la calcularea de TVA aferent� vânz�rilor de imobile 
din perioada 2007 – 2009, în condi�iile în care petentul sus�ine c� nu poate fi 
considerat persoan� impozabil�, iar ob�inerea de venituri nu a avut caracter de 
continuitate ci doar un caracter pur civil. 

 
       În fapt, organele de inspec�ie precizeaz� c�, din situa�ia contractelor 

încheiate pentru anii 2005 – 2009, rezult� c� persoana fizic� X în asociere cu X a 
realizat un num�r de 25 tranzac�ii imobiliare descrise anterior. 

Cu privire la aceste tranzac�ii, punctul de vedere al organelor de inspec�ie este 
acela c� petentul desf��oar� activitate economic� continu�, începând cu anul 2007, 
când începe s� înstr�ineze apartamentele construite împreun� cu X X, devenind astfel 
persoan� impozabil� în în�elesul art. 127, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. 

Organele de inspec�ie precizeaz� c�, pragul de 35.000 euro, reglementat de 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin 
art. 152, alin. 1, (pentru partea care îi revine petentului), a fost dep��it la data de 
27.08.2007, prin înstr�inarea apartamentului nr. ... mansard�, situate în mun. 
Suceava, str. X, jud. Suceava, valoare total� de înstr�inare X lei, contribuabilul 
datorând astfel TVA începând cu data de 01.10.2007. 

 
 Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� TVA datorat� este în sum� de X lei, 
calculat� prin aplicarea cotei de 19% asupra valorii tranzac�iilor efectuate dup� data 
dep��irii plafonului de 35.000 €, respectiv 01.10.2007, în sum� de X lei. 
 
 Contestatorul precizeaz� c� nu poate fi considerat persoan� impozabil�, 
iar leg�tura dintre vânzarea de terenuri sau locuin�e �i veniturile cu caracter de 
continuitate este for�at�, în condi�iile în care este lesne de observat caracterul 
ocazional al tranzac�iilor efectuate. 
 
 Printr-un alt argument adus în sus�inerea contesta�iei, se arat� c�, analizând 
situa�ia tranzac�iilor încheiate în perioada 2005-2009, rezult� c� ob�inerea de venituri 
nu a avut caracter de continuitate. 
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 126 alin. 1, lit. a, b, �i c din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal în forma aplicabil� în perioada verificat�, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 126 

    „Opera�iuni impozabile 
    (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; 
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    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);” 
 
 Având în vedere prevederile legale, rezult� c� în sfera de aplicare a taxei pe 
valoare ad�ugat� intr� livr�rile de bunuri/prest�rile de servicii realizate cu plat� pe 
teritoriul României, în condi�iile în care sunt realizate de o persoan� impozabil� a�a 
cum este definit� la art. 127 alin. 1, iar livrarea bunurilor rezult� din una din 
activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. 2. 
  

� Prevederile art. 127 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în forma aplicabil� în perioada 
verificat�, stipuleaz�: 

 
ART. 127 

„Persoane impozabile �i activitatea economic� 
    (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.” 
 
 Art. 7 alin. 1 pct. 20 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, prevede: 
 

„ART. 7 
    Defini�ii ale termenilor comuni 
    (1) În în�elesul prezentului cod, termenii �i expresiile de mai jos au 
urm�toarea semnifica�ie: 
 (…) 
    20. persoan� - orice persoan� fizic� sau juridic�;” 
 
 Prin urmare, potrivit acestor prevederi legale, este considerat� „persoan�” ce 
intr� sub inciden�a prevederilor Codului fiscal, „orice persoan� fizic� sau juridic�”. 

 
Începând cu data de 01.01.2007, în contextul armoniz�rii legisla�iei na�ionale 

cu prevederile comunitare, au fost definite la titlul VI din Codul fiscal, din punct de 
vedere al taxei pe valoare ad�ugat� no�iunile de persoan�, persoan� impozabil�, 
persoan� neimpozabil� �i persoan� juridic� neimpozabil�. 

 
La art. 125^1 pct. 18-21 din acest act normativ se precizeaz�:ac 
 
„ART. 125^1 

    Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
    (1) În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarele 
semnifica�ii: 
    (…) 
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    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�; 
    20. persoan� neimpozabil� reprezint� persoana care nu îndepline�te condi�iile 
art. 127 alin. (1) pentru a fi considerat� persoan� impozabil�; 
    21. persoan� reprezint� o persoan� impozabil� sau o persoan� juridic� 
neimpozabil� sau o persoan� neimpozabil�;” 
 

Astfel, 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 
valoare 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 Codul fiscal, „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.” 
 

Urmare celor precizate, o persoan� fizic� se consider� c� a realizat o 
activitate economic� în sfera de aplicare a taxei pe valoare ad�ugat� dac� a 
realizat venituri cu caracter de continuitate din exploatarea bunurilor corporale 
sau necorporale, în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate. 
 

În explicarea art. 127 alin. 2 din Codul fiscal, la pct. 3 alin. 1 din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
44/2004, în form� aplicabil� în perioada verificat� se prevede: 
 
 „3. (1) 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. „ 
 

Conform textului de lege, 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. 
 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� în perioada 
2007 – 2009 contestatorul a efectuat un num�r de 23 de tranzac�ii imobiliare cu 
mansarde, din care 5 tranzac�ii în luna august 2007, 12 tranzac�ii în luna septembrie 
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2007, 3 tranzac�ii în octombrie 2007, 2 în anul 2008 �i 1 în anul 2009, fapt pentru 
care sus�inerile contestatorului referitoare la caracterul ocazional al tranzac�iilor 
efectuate nu pot fi re�inute, întrucât, a�a dup� cum rezult� �i din textele de lege citate, 
activitatea desf��urat� are caracter de continuitate.   
 
 De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei, nu rezult� c� 
petentul a vândut locuin�ele ce au fost folosite de c�tre acesta în scop personal fapt ce 
reiese �i din num�rul mare de tranzac�ii efectuate �i diferen�a mic� de timp scurs� de 
la data recep�iei finale. 
 
 Petentul precizeaz� c�, în conformitate cu prevederile O.U.G. 106/2007, 
persoanele fizice care ac�ionând de o manier� independent� înstr�ineaz� construc�ii 
noi, p�r�i ale acestora sau terenuri construibile, în scopul ob�inerii de venituri cu 
caracter de continuitate ce dep��esc plafonul anual de 35.000 EURO, sunt obligate s� 
solicite înregistrarea în scopuri TVA  la organul fiscal competent �i s� achite TVA 
pentru aceste tranzac�ii doar dup� data de 1 ianuarie 2008. 
  

Referitor la aceste sus�ineri se re�in urm�toarele aspecte: 
 

- odat� cu apari�ia Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplicabilitate de la 
data de 01.01.2004, unele prevederi ale Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoare 
ad�ugat� au fost preluate de legiuitor la art. 127 �i 128, citate anterior; fa�� de 
prevederile anteriore, din punct de vedere al TVA, Legea 571/2003 introduce în 
defini�ia activit��ii economice un concept nou referitor la caracterul de continuitate 
al activit��ii, constând în exploatarea bunurilor corporale sau necorporale; 
- din documentele existente la dosarul cauzei, reiese faptul c� persoana X a 
efectuat în perioada anilor 2005 - 2009 un num�r de 25 de tranzac�ii imobiliare, din 
care – 1 tranzac�ie în anul 2005, 1 tranzac�ie în anul 2006; 20 de tranzac�ii în anul 
2007, 2 tranzac�ii în anul 2008 �i 1 tranzac�ie în anul 2009. 
- din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, reiese faptul c� imobilele 
respective nu au fost folosite în interes personal, ci au fost destinate vânz�rii, 
ob�inându-se astfel venituri cu caracter de continuitate, întrucât activitatea economic� 
se consider� a fi început� în momentul în care a angajat costuri pentru investi�iile 
respective. 
 
 Urmare celor prezentate, se re�ine faptul c� de la data de 01.06.2002 pân� la 
31.12.2006 nu exist� scutire de TVA, iar defini�iile activit��ii economice �i a 
persoanei impozabile nu erau modificate fa�� de cele în vigoare în prezent, re�inându-
se c� persoana fizic� devenea persoan� impozabil� pentru orice vânzare de bunuri 
care nu erau utilizate în scopuri personale sau care erau realizate ocazional. 
 
 Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� c� petentul a vândut 
locuin�ele ce au fost folosite de c�tre acesta în scop personal; dimpotriv�, având în 
vedere num�rul tranzac�iilor efectuate de contestator în perioada respectiv�, se 
demonstreaz� contrariul. 
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 Mai mult, petentul este obligat s� probeze contrariul celor stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal�, conform art. 65 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, unde se precizeaz� c�: 
 
 „ART. 65 
 „Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
     (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.” 
 

În concluzia celor precizate anterior, se re�ine faptul c�, construirea �i 
tranzac�ionarea de imobile este considerat� activitate economic� cu consecin�e 
fiscale, întrucât are un caracter de continuitate, iar obiectul îl constituie construc�ie 
nou�, astfel c� titularul faptelor de comer� devine persoan� impozabil�, în sarcina sa 
n�scându-se obliga�ia de a achita impozitul pe veniturile din transferul propriet��ilor 
imobiliare din patrimoniul personal precum �i taxa pe valoare ad�ugat�. 
 

Potrivit alin. 1 al art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, în form� 
aplicabil� în perioada verificat�: 
 

ART. 153 
    Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 
    (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�: 
    a) înainte de realizarea unor astfel de opera�iuni, în urm�toarele cazuri: 
    1. dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri care atinge sau 
dep��e�te plafonul de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul 
special de scutire pentru întreprinderile mici; 

 
ART. 152 

     Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 
     (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). 
 

(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 
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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.” 
 

Potrivit textelor de lege enun�ate, persoana impozabil� care este stabilit� în 
România �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 dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri care atinge sau 
dep��e�te plafonul de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul 
special de scutire pentru întreprinderile mici. 

 
De asemenea, persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a 

c�rei cifr� de afaceri 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. 
 

Totodat�, legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare ale art. 152 alin. 3 
din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare în anul 2007, reglementeaz� situa�ia persoanelor impozabile 
care au dep��it plafonul de scutire, dar nu au solicitat înregistrarea ca pl�titori de tax� 
pe valoare ad�ugat� în regim normal.  

 
Astfel, potrivit pct. 56 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 152 

alin. 3 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�: 

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 
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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; 
    b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� dup� 
înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, organele fiscale competente 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 la care a fost 
înregistrat�. 
 

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 ca pl�titor de tax� pe valoare ad�ugat� în regim normal, înainte de 
înregistrare, vor solicita plata taxei pe valoare ad�ugat� pe care persoana impozabil� 
ar fi trebuit s� o colecteze pe perioada scurs� între data la care avea obliga�ia s� 
solicite înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoare ad�ugat� în regim normal �i data 
constat�rii abaterii. 

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

 
Având în vedere prevederile legale invocate, rezult� c� organele de inspec�ie în 

mod legal au procedat la înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei fizice X, având 
în vedere c� plafonul de scutire a fost dep��it la data de 27.08.2007, prin înstr�inarea 
apartamentului nr. ... la mansard�, situat în mun. Suceava, str. X jude�ul Suceava, 
valoare total� înstr�inare X lei, înstr�inat în baza contractului de vânzare cump�rare  
nr. X din 27.08.2007. 
 

Prin Rezolu�ia nr. X emis� de Parchetul de pe Lâng� Tribunalul Suceava se 
face precizarea c�: „În func�ie de cifra de afaceri anual� a persoanei impozabile – X 
– în valoare total� de X lei se constat� c� a fost dep��it plafonul maxim de scutire a 
taxei, astfel c� aceasta era obligat� s� se înregistreze la autoritatea fiscal� �i s� 
vireze c�tre bugetul de stat taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� potrivit procedurilor 
fiscale.” 

 
De asemenea, se constat� c� „persoana fizic� X, prin activit��ile economice pe 

care le-a desf��urat a dobândit calitatea de contribuabil �i persoan� impozabil�, 
datorând c�tre bugetul de stat impozit pe veniturile realizate din tranzac�iile 
imobiliare �i tax� pe valoare ad�ugat� pentru nivelul cifrei de afaceri superior 
plafonului de scutire prev�zut de legisla�ia fiscal�.”   
 
 Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate 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 X taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de X lei, aferent� tranzac�iilor imobiliare efectuate în perioada 2007-2009, motiv 
pentru care se va respinge contesta�ia pentru aceast� sum� ca neîntemeiat�.  
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A�a dup� cum rezult� din documentele existente la dosarul cauzei, pentru taxa 

pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de X lei, organele de inspec�ie fiscal�, prin 
decizia de impunere contestat�, au stabilit major�ri de întârziere în sum� de X lei. 
 

Din cele prezentate rezult� c� major�rile în sum� de X lei au fost calculate de 
organele de inspec�ie fiscal� avându-se în vedere termenele de plat� a taxei pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, respectiv începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden��, conform prevederilor legale. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� taxa pe valoarea ad�ugat� în 

sum� de X lei, care le-a generat, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente 
privind modul de calcul al acestora, contribuabilul datoreaz� �i accesoriile în sum� 
de X lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

  
Prin urmare, accesoriile în sum� de X lei, aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 

în sum� de X lei, stabilit� suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� accesoriile au fost calculate începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden��, conform prevederilor legale, iar pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, care le-a generat, cererea a fost respins�, urmeaz� 
a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de X lei. 

           
   
Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul prevederilor 

legale invocate �i în baza art. 216 alin. 1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se: 
 
 

      D E C I D E : 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de persoana fizic� X 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 11.03.2010, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� încheiat la data de 11.03.2010, înregistrat sub nr. X din 11.03.2010, 
privind suma de X lei reprezentând: 

 
� X lei TVA;  
� X lei major�ri de întârziere aferente TVA. 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de la 

data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 
 


