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DECIZIA NR. 60 
din 15.06.2012 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
..........., 

din mun. Suceava, str. …………….., jude�ul Suceava,  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. ………..din ………. 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava prin adresa nr. ……….., înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ……….., cu 
privire la contesta�ia formulat� de ..........., din mun. Suceava, str. …………, jude�ul 
Suceava. 

 
........... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ……….., 
emis� de AIF Suceava, cu privire la suma de ..........., reprezentând: 

• ........... lei – TVA; 
• ........... lei – accesorii aferente TVA. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ........... contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..........., emis� de AIF 
Suceava, cu privire la suma de ..........., reprezentând TVA în sum� de ........... lei 
�i accesorii aferente în sum� de ........... lei. 

 

Prin contesta�ia formulat�, petentul sus�ine c� inspec�ia fiscal� este nul� �i 
nelegal�, întrucât, a�a dup� cum rezult� �i din raportul de inspec�ie fiscal� încheiat, la 
data de 23.09.2010, Cabinetul de Insolven�� ........... �i-a încetat activitatea, fiind 
radiat din eviden�ele fiscale. 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 

 
Str. ……… Suceava 
Tel ………. 
Fax : ……… 
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Mai precizeaz� c� a fost radiat �i de la Uniunea Na�ional� a Practicienilor 
în Insolven�� din România, din registrul societ��ilor profesionale. 

Astfel, petentul afirm� c� la data efectu�rii inspec�iei fiscale �i a încheierii 
actelor administrative fiscale contestate, entitatea nu exista �i c� prin urmare, 
organele fiscale nu puteau stabili obliga�ii fiscale în sarcina unei entit��i defuncte. 

Invoc� în sus�inerea afirma�iilor sale prevederile art. 95 din Codul de 
procedur� fiscal� �i ale art. 251 alin. 1 din Codul Civil. 

Contestatorul afirm� c� organele fiscale nu puteau stabili obliga�ii de plat� 
în sarcina unei entit��i defuncte. 

Prin urmare, acesta consider� c� actul contestat este nul �i nelegal. 
De asemenea, precizeaz� c� firmele de la care a avut încas�rile sunt în 

prezent radiate �i c� nu se mai poate recupera TVA de la acestea întrucât nu mai 
exist� nici firma beneficiar� a presta�iei, dar nici firma prestatoare. 

De asemenea, petentul sus�ine c� organele fiscale, pe deplin con�tiente de 
faptul c� nu pot fi stabilite obliga�ii de plat� în sarcina unei unit��i defuncte, iar 
ulterior o asemenea, entitate nu poate face obiectul unei eventuale execut�ri silite, 
„strecoar�” în Decizia de impunere la pct. 1 „Datele de identificare ale 
contribuabilului”, pe lâng� denumirea contribuabilului, aceea de „Cabinetul de 
Insolven�� ...........” �i CNP-ul subsemnatului. 

 
În motivarea contesta�iei, petentul sus�ine c� organele fiscale nu au 

respectat obliga�ia legal� de a-i transmite un aviz de inspec�ie fiscal�, considerând 
astfel c� inspec�ia fiscal� este nul� �i nelegal�. 

În ceea ce prive�te TVA stabilit� suplimentar în sarcina sa, petentul invoc� 
prevederile art. 152 alin. 2 din Codul fiscal �i ale pct. 61 alin. 2 din normele de 
aplicare a acestuia, precum �i prevederile art. 48 alin. 3 lit. b din Codul fiscal �i 
sus�ine c� CI a emis facturi atât pentru plata onorariilor, cât �i pentru recuperarea 
cheltuielilor avansate de c�tre acesta pentru desf��urarea procedurii (cheltuieli de 
notificare a creditorilor, a b�ncilor �i autorit��ilor publice, executori judec�tore�ti, 
cheltuieli publicitare, cheltuieli cu �inerea adun�rii creditorilor, deschidere de conturi 
bancare pe seama �i în numele societ��ilor falite). 

Contestatorul afirm� c� aceste cheltuieli erau avansate de c�tre acesta, 
persoana fizic� ..........., din veniturile încasate din desf��urarea activit��ii 
independente, având forma unui împrumut, urmând ca în situa�ia în care respectiva 
societate avea bunuri, s� î�i recupereze sumele împrumutate dup� valorificarea 
respectivelor bunuri. 

Petentul sus�ine c� acele împrumuturi nu pot fi considerate ca fiind venit 
brut sau stând la baza calcul�rii cifrei de afaceri. 

Astfel, precizeaz� c�, din totalul facturilor emise, mai mult de 50% sunt 
facturi de cheltuieli. 

Sus�ine c� deoarece aceste facturi nu intr� în modul de calcul al cifrei de 
afaceri, respectiv la stabilirea plafonului de 119.000 lei peste care contribuabilul 
devine pl�titor de TVA, rezult� c� în mod gre�it organele fiscale au stabilit c� CI este 
pl�titor de TVA. 

În consecin��, solicit� anularea deciziei atacate. 
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Petentul contest� �i accesoriile stabilite în sarcina sa, sus�inând c� nu loe 

datoreaz�. 
Acesta precizeaz� c� CI �i-a încetat activitatea la data de 23.09.2010, de la 

aceast� dat� activând în cadrul formei de organizare a profesiei de practician ............ 
Sus�ine c�, la data de ……… i s-a comunicat de c�tre AFPM Suceava 

adresa nr. ……….., prin care a fost anun�at c� are obliga�ia înscrierii în scopuri de 
TVA. Deoarece acesta nu a respectat cerin�ele din adresa, petentul consider� c� 
organul fiscal avea obliga�ia înregistr�rii acestuia din oficiu, f�r� a-i stabili în sarcina 
sa �i accesorii. 

În contesta�ia formulat�, petentul precizeaz� c� organele fiscale au re�inut 
c�, la data de 22.12.2009, Cabinetul Individual de Insolven�� dep��e�te plafonul de 
scutire �i omite înregistrarea în scopuri de TVA începând cu luna februarie 2010. 

Petentul sus�ine c� a emis facturi pentru servicii prestate, respectiv onorarii 
c�tre diverse persoane juridice pentru care s-a deschis procedura de insolven��, dar �i 
pentru recuperarea cheltuielilor de procedur� avansate de c�tre acesta. 

Astfel, precizeaz� c� organele fiscale au luat în calcul ca baz� de 
impozitare valoarea total� a facturilor emise, la care a aplicat cota de TVA, f�r� a �ine 
cont de faptul c� acesta urma s� încaseze numai valoarea facturat�, nu �i TVA 
suplimentar�. 

Prin urmare, consider� c� organul fiscal trebuia s� deduc� din valoarea 
facturilor TVA �i nu s� aplice cota de TVA la sumele înscrise în facturi. 

Invoc� în acest sens prevederile pct. 23 (2) din HG 44/2004 �i men�ioneaz� 
c� ar datora TVA în sum� de ..........., calculat� astfel: 

…….. x 19 / 119 = ……. lei 
……… x 24 / 124 = …… lei. 
 
În consecin��, petentul solicit� anularea actelor atacate �i exonerarea de la 

plata sumelor. 
 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..........., emis� de AIF Suceava,  s-a stabilit 
în sarcina persoanei fizice ........... suma de ..........., reprezentând: 

• ........... lei – TVA; 
• ........... lei – accesorii aferente TVA. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, la data de 

22.12.2009, cabinetul individual a dep��it plafonul de scutire la plata TVA �i 
conform prevederilor art. 153 alin. 1 lit. b din Codul fiscal, avea obliga�ia s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA pân� pe data de 10.01.2010, iar începând cu data de 
01.02.2010 s� devin� persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA. 

Deoarece petentul nu a respectat prevederile legale în vigoare, organul 
fiscal a stabilit suplimentar TVA colectat� în sum� de ........... lei, calculat� prin 
aplicarea procentului de 19%, respectiv 24% asupra valorii facturilor emise. 
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Decizia de impunere a fost emis� pe numele CABINETULUI 
INDIVIDUAL DE INSOLVEN�� ........... cu CNP-ul persoanei fizice ............ 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la sus�inerea contestatorului c� inspec�ia fiscal� este nul� 

întrucât organele fiscale nu au comunicat contribuabilului avizul de inspec�ie 
fiscal� 

 
În fapt, petentul sus�ine c� organele fiscale nu au respectat obliga�ia legal� 

de a-i transmite un aviz de inspec�ie fiscal�, considerând astfel c� inspec�ia fiscal� 
este nul� �i nelegal�, dar nu dovede�te c� a fost lezat în drepturile sale �i c� a suferit 
un prejudiciu ca urmare a necomunic�rii acestuia. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile legale urm�toare: 

 
� Art. 102 alin. 1 �i alin. 4, art. 105 alin. 8 din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
 
ART. 102 
“Comunicarea avizului de inspec�ie fiscal� 
(1) Avizul de inspec�ie fiscal� se comunic� contribuabilului, în scris, 

înainte de începerea inspec�iei fiscale. 
[…] 
4) Emiterea avizului de inspec�ie fiscal� nu este necesar�: 
a) în cazul controlului inopinat �i al controlului încruci�at; 
b) în cazul unor ac�iuni îndeplinite ca urmare a solicit�rii unor 

autorit��i, potrivit legii; 
c) în cazul refacerii inspec�iei fiscale ca urmare a unei decizii de 

solu�ionare a contesta�iei; 
[…]”. 
 
ART. 105 
“Reguli privind inspec�ia fiscal� 
[…] 
(8) La finalizarea inspec�iei fiscale, contribuabilul este obligat s� dea o 

declara�ie scris�, pe propria r�spundere, din care s� rezulte c� au fost puse la 
dispozi�ie toate documentele �i informa�iile solicitate pentru inspec�ia fiscal�. În 
declara�ie se va men�iona �i faptul c� au fost restituite toate documentele 
solicitate �i puse la dispozi�ie de contribuabil”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, înainte de începerea inspec�iei 

fiscale, contribuabilului trebuie s� i se comunice avizul de inspec�ie fiscal�. 
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De asemenea, actul normativ prevede �i situa�iile în care nu este necesar� 
amiterea avizului de inspec�ie fiscal�, respectiv atunci când are loc inspec�ia fiscal� 
ca urmare a solicit�rii unor autorit��i, potrivit legii. 

Totodat�, la finalul inspec�iei fiscale, contribuabilul este obligat s� dea o 
declara�ie scris�, pe propria r�spundere, din care s� rezulte c� au fost puse la 
dispozi�ie toate documentele �i informa�iile solicitate pentru inspec�ia fiscal�. 

 
� Referitor la formularea unei contesta�ii, sunt aplicabile prevederile art. 205 �i 

art. 206 din OG 92/2003, republicat�: 
 
ART. 205 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia”. 

 
ART. 206 
“Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
[…] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� are dreptul la contesta�ie numai cel 

care consider� c� a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau 
prin lipsa acestuia, iar în contesta�ia formulat�, petentul trebuie s� precizeze motivele 
de fapt �i de drept �i dovezile pe care se întemeiaz� �i s� demonstreze c� a fost lezat 
în drepturile sale prin lipsa unui act administrativ. 

 
În contesta�ia formulat� petentul sus�ine c� organele fiscale nu au respectat 

obliga�ia legal� de a-i transmite un aviz de inspec�ie fiscal�, considerând astfel c� 
inspec�ia fiscal� este nul� �i nelegal�, dar nu dovede�te c� a fost lezat în drepturile 
sale �i c� a suferit un prejudiciu ca urmare a necomunic�rii acestuia. 

De asemenea, a�a dup� cum rezult� �i din declara�ia dat� de contribuabil la 
finalizarea inspec�iei fiscale, acesta declar� faptul c� a pus la dispozi�ia organelor de 
control totate documentele �i informa�iile solicitate pentru efectuarea inspec�iei 
fiscale �i c� r�spunde de exactitatea, realitatea �i legalitatea acestora. 

Rezult� astfel c� inspec�ia fiscal� s-a desf��urat �i s-a încheiat cu acordul 
petentului, iar acesta a pus la dispozi�ia inspec�iei fiscale toate documentele. 



                                                                                
 

Pagina: 6 

Prin urmare, se re�ine c�, pe de o parte, contestatorul a participat la 
inspec�ia fiscal� desf��urat�, iar, pe de alt� parte, nu aduce argumente c� ar fi fost 
lezat în drepturile sale prin necomunicarea avizul de inspec�ie fiscal�, acesta punând 
la dispozi�ia organelor de control toate documentele. 

Mai mult decât atât, dup� cum rezult� din documentele existente la dosarul 
contesta�iei, inspec�ia fiscal� s-a efectuat ca urmare a adresei nr. …………… a 
AFPM Suceava, prin care se solicit� cuprinderea în programul de inspec�ie fiscal� �i 
a persoanelor fizice autorizate care în anul 2010 declar� un venit brut superior 
plafonului de scutire de TVA, în care este inclus �i contestatorul. 

 
2. Referitor la suma de ..........., din care TVA în sum� de ........... lei �i 

accesorii aferente în sum� de ........... lei, stabilit� suplimentar prin decizia de 
impunere nr. ..........., emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava poate analiza fondul cauzei, în condi�iile în 
care actul administrativ fiscal atacat a fost emis pe numele CABINETULUI 
INDIVIDUAL DE INSOLVEN�� ........... �i pe CNP, care apar�ine persoanei 
fizice ............ 

 
În fapt,  în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, la 

data de 22.12.2009, cabinetul individual a dep��it plafonul de scutire la plata TVA �i 
conform prevederilor art. 153 alin. 1 lit. b din Codul fiscal, avea obliga�ia s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA pân� pe data de 10.01.2010, iar începând cu data de 
01.02.2010 s� devin� persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA. 

Deoarece petentul nu a respectat prevederile legale în vigoare, organul 
fiscal a stabilit suplimentar TVA colectat� în sum� de ........... lei, calculat� prin 
aplicarea procentului de 19%, respectiv 24% asupra valorii facturilor emise, iar 
pentru neachitarea acesteia la scaden�� s-au calculat accesorii în sum� de ........... lei. 

Decizia de impunere a fost emis� pe numele CABINETULUI 
INDIVIDUAL DE INSOLVEN�� ........... �i pe CNP ………. apar�inând persoanei 
fizice ............ 

 
Petentul sus�ine c� decizia de impunere este nul�, întrucât la data de 

23.09.2010, ........... a fost radiat. 
 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
� Art. 43 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde 

se precizeaz� c�: 
 
ART. 43 
“Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
[…] 
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c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei 
împuternicite de contribuabil, dup� caz; 

[…]”. 
 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� actul administrativ fiscal trebuie 

s� cuprind� o serie de elemente, printre care �i datele de identificare ale 
contribuabilului. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� decizia de impunere 
a fost emis� pe numele CABINETULUI INDIVIDUAL DE INSOLVEN�� ........... 
�i pe CNP apar�inând persoanei fizice ............ 
 

� La art. 17 din OG 92/2003 �i ale art. 125^1 �i art. 127 din Codul fiscal, se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 17 
“Subiectele raportului juridic fiscal 
(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit��ile 

administrativ-teritoriale sau, dup� caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiilor, definite potrivit Legii administra�iei publice locale nr. 
215/2001, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, contribuabilul, 
precum �i alte persoane care dobândesc drepturi �i obliga�ii în cadrul acestui 
raport. 

(2) Contribuabilul este orice persoan� fizic� ori juridic� sau orice alt� 
entitate f�r� personalitate juridic� ce datoreaz� impozite, taxe, contribu�ii �i alte 
sume bugetului general consolidat, în condi�iile legii”. 
 

� Conform prevederilor art. 153 din Codul fiscal,  
 

„Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 
(1) Persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice 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, denumit� în continuare înregistrare normal� în scopuri de tax�, 
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 a dep��it acest plafon;”.  

 
� La art. 152 alin. (1) din acela�i act normativ se prevede c�: 

 
„(1) Persoana impozabil� stabilit� în România conform art. 125^1 alin. 

(2) lit. a), 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 
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rotunje�te la urm�toarea mie, poate aplica 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).” 

 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� persoana impozabil� care are 

sediul activit��ii economice în România �i realizeaz� 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� în cursul unui an calendaristic atinge sau dep��e�te plafonul de 
scutire de 35.000 euro, respective de 119.000 lei. 

 
În ceea ce prive�te cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru 

stabilirea plafonului de scutire de 35.000 euro, conform prevederilor art. 152 alin. 
(2) din Codul fiscal, aceasta „este constituit� din valoarea total�, exclusiv taxa în 
situa�ia prev�zut� la alin. (7) �i (7^1), a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de 
servicii efectuate de persoana impozabil� în cursul unui an calendaristic, 
taxabile sau, dup� caz, care ar fi taxabile dac� nu ar fi desf��urate de o mic� 
întreprindere, a opera�iunilor rezultate din activit��i economice pentru care 
locul livr�rii/prest�rii se consider� ca fiind în str�in�tate, dac� taxa ar fi 
deductibil�, în cazul în care aceste opera�iuni ar fi fost realizate în România 
conform art. 145 alin. (2) lit. b), a opera�iunilor scutite cu drept de deducere �i a 
celor scutite f�r� drept de deducere, prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) �i 
f), dac� acestea nu sunt accesorii activit��ii principale”, cu excep�ia livr�rilor 
prev�zute expres de lege.  

 
� În ceea ce prive�te no�iunea de persoan� impozabil�, aceasta este definit� la 

pct. 18 al art. 125 ^2 din Codul fiscal, care prevede c�: 
 
ART. 125^1 
“Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
[…] 
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�; 

[…]”. 
 

� Totodat�, la art. 127 din Codul fiscal se stipuleaz� c�: 
 
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. 
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(2) În sensul prezentului titlu, activit��ile economice cuprind 
activit��ile produc�torilor comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv 
activit��ile extractive, agricole �i activit��ile profesiilor libere sau asimilate 
acestora. De asemenea, constituie activitate economic� exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate. 

(3) Nu ac�ioneaz� de o manier� independent� angaja�ii sau oricare alte 
persoane legate de angajator printr-un contract individual de munc� sau prin 
orice alte instrumente juridice care creeaz� un raport angajator/angajat în ceea 
ce prive�te condi�iile de munc�, remunerarea sau alte obliga�ii ale 
angajatorului”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, din punctul de vedere al TVA, 

persoana impozabil� este �i persoana fizic� care desf��oar� o activitate economic� 
într-o manier� indepedent�, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit��i. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� persoana fizic� 
..........., prin ..........., a desf��urat activit��i independente, adic� activit��i care, 
conform prevederilor art. 127 alin. 2 din Codul fiscal, men�ionate mai sus, reprezint� 
activit��i economice. 

 
� În ceea ce prive�te no�iunea de „opera�iune impozabil�”, la art. 126 din Codul 

fiscal, se stipuleaz� 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; 

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;”. 

 
Conform acestor prevederi legale, rezult� c�, din punctul de vedere al 

TVA, sunt opera�iuni impozabile �i livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii care 
sunt realizate de c�tre o persoan� impozabil� care ac�ioneaz� ca atare. 

 
� De asemenea, cu privire la termenul de “activitate independent�” la art. 7 alin. 

1 din Codul fiscal se stipuleaz� c�: 
 
ART. 7 
“Defini�ii ale termenilor comuni 
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(1) În în�elesul prezentului cod, cu excep�ia titlului VI, termenii �i 
expresiile de mai jos au urm�toarele semnifica�ii: 

[…] 
2. activitate dependent� - orice activitate desf��urat� de o persoan� 

fizic� într-o rela�ie de angajare; 
[…] 
4. activitate independent� - orice activitate desf��urat� cu regularitate 

de c�tre o persoan� fizic�, alta decât o activitate dependent�; 
 
Conform acestor prevederi legale o activitate independent� este orice 

activitate desf��urat� cu regularitate de c�tre o persoan� fizic�, alta decât o activitate 
dependent�, deci alt� activitate decât cea desf��urat� de o persoan� fizic� într-o 
rela�ie de angajare. 

 
� Sunt de men�ionat �i prevederile art. 125^1 alin. 1 pct. 4, unde se precizeaz� 

c�: 
 
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: 
[…] 
4. activitate economic� are în�elesul prev�zut la art. 127 alin. (2). 

Atunci când o persoan� desf��oar� mai multe activit��i economice, prin 
activitate economic� se în�elege toate activit��ile economice desf��urate de 
aceasta;”. 

 
Conform acestor prevederi legale, activitatea economic� cuprinde �i 

activit��ile profesiilor libere sau asimilate acestora, iar în situa�ia în care o persoan� 
desf��oar� mai multe activit��i economice, prin activitate economic� se în�elege toate 
activit��ile economice desf��urate de aceasta. 

 
 
Analizând prevederile legale invocate în cuprinsul acestui cap�t de cerere, 

se re�ine c�, din punctul de vedere al TVA, o persoan� fizic� este considerat� 
persoan� impozabil� dac� aceasta desf��oar� activit��i independente �i ac�ioneaz� ca 
atare. De asemenea, se re�ine c� persoana impozabil� este �i persoana fizic� care 
desf��oar� cu regularitate activit��i economice, care, conform prevederilor legale 
men�ionate, cuprind �i activit��ile profesiilor libere �i asimilate acestora. 

Rezult� astfel c� persoana fizic� este persoana impozabil� dac� aceasta 
desf��oar� o activitate economic�, de o manier� independent�. 

 
Activitatea desf��urat� de persoana fizic� ........... prin ........... este o 

activitate independent�, acesta ac�ionând ca atare. 
Rezult� c� persoana impozabil� este persoana fizic� ............ 
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Referitor la sus�inerea petentului c� actul administrativ fiscal este nul 

deoarece a fost emis pe numele unei entit��i care era radiat� la data controlului, 
preciz�m c� nu sunt întrunite condi�iile de nulitate a actului administrativ fiscal 
deoarece datele de identificare a contribuabilului au fost completate cu CNP-ul 
persoanei impozabile ........... �i cu domiciliul acestuia. 

 
Având în vedere c� decizia a fost emis� pe numele CABINETULUI 

INDIVIDUAL DE INSOLVEN�� ........... �i pe CNP ………..care apar�ine 
persoanei fizice ........... �i �inând cont de faptul c� organul fiscal nu a analizat care 
este persoana impozabil�, urmeaz� a se defiin�a decizia de impunere cu privire la 
suma de ........... lei, reprezentând TVA, urmând ca organele fiscale, prin alt� echip� 
s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la 
reanalizarea TVA �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, care va avea în vedere 
cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 

atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 

conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• �i prevederile pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
stipuleaz�: 

 
,,11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 

zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
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acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 

 
De asemenea, având în vedere c� pentru TVA în sum� de ........... lei care a 

generat accesoriile s-a dispus solu�ia de desfiin�are a deciziei de impunere nr. ........... 
�i luând în considerare �i principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  uurrmmeeaazz��  aa  ssee  ddeessffiiiinn��aa  ddeecciizziiaa  ddee  iimmppuunneerree  ��ii  
ppeennttrruu  ssuummaa  ddee  ......................  lleeii,,  rreepprreezzeennttâânndd  aacccceessoorriiii  aaffeerreennttee  TTVVAA  îînn  ssuumm��  ddee  
......................  lleeii..  

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 

Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..........., emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, privind suma de ..........., reprezentând: 

 
• ........... lei – TVA; 
• ........... lei – accesorii aferente TVA, 

 
urmând ca organele fiscale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia 
contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii bugetare �i 
pentru aceea�i perioad� din actul administrativ fiscal desfiin�at, în func�ie de cele 
precizate prin prezenta decizie. 

 
Verificarea va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 

comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis decizia de 
impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 


