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DECIZIA NR. ____120_ 

din ____29.11.2012_________ 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
persoana fizic� X, 

din Municipiul Suceava, X, 
 jude�ul Suceava, RO X5 înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

 a jude�ului Suceava  sub nr. X din 16.10.2012 
 

 
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 15.10.2012, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X 
din 16.10.2012, cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� X, din mun. 
Suceava, str. X, jude�ul Suceava. 
 

Contesta�ia a fost introdus� prin Cabinet de avocat  X în baza contractului de 
asisten�� juridic� nr. X/2012,  prin care petentul a convenit s� fie reprezentat în 
aceast� spe��, conform împuternicirii avoca�iale existente în original la dosarul 
cauzei. 
 

Persoana fizic� X formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru 
persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere  nr. X din 06.09.2012, emis� de A.I.F. Suceava, cu privire la suma 
de ....lei, reprezentând TVA respins� la rambursare.  

 
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. Persoana fizic� X contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 

fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice 

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. X 
      tel : X 
      Fax : X 
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care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere nr. X din 06.09.2012, emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, 
cu privire la suma total� de X  lei, reprezentând TVA respins� la rambursare. 

 
 În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� este nelegal� respingerea de la 
rambursare a sumei de X lei reprezentând TVA, pentru urm�toarele considerente: 
- Contractul analizat de organele de inspec�ie este un contract de vânzare 
cump�rare având ca obiectiv bunuri imobile încheiate de ambii so�i, în calitate de 
cump�r�tori, afla�i la prima achizi�ie de imobil. 
- în mod gre�it nu a fost luat în considerare ca document justificativ pentru 
aplicarea cotei reduse de TVA de 5% a contractului de vânzare cump�rare 
autentificat sub nr. X/2012 de BNP X, rectificat prin Încheierea de rectificare nr. X 
din 29.08.2012. 
- la data depunerii decontului de TVA nu de�inea documente justificative pentru 
aplicarea cotei reduse de TVA �i procedeului sutei m�rite întrucât îndreptarea de 
eroare material� a fost depus� ulterior. 
 Contestatorul  sus�ine c� punctul de vedere al organelor de inspec�ie este gre�it, 
aducând în sus�inerea sa prevederile art. 54 din Legea 36/1995 a Notarilor publici �i a 
activit��ii notariale, precum �i art. 281 din Codul de procedur� civil�. 
 Petentul precizeaz� c�, pe considerentele prev�zute în textele citate, trebuia s� 
se ia în considerare actul de vânzare cump�rare rectificat ca �i cum ar fi con�inut toate 
condi�iile prev�zute de art. 140 alin. 2 din Codul fiscal înc� din momentul încheierii 
acestuia �i nu din momentul rectific�rii. 
 De asemenea, contestatorul sus�ine c� organele de inspec�ie ar fi trebuit s� ia în 
considerare documentele prezentate cu atât mai mult cu cât Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal prin art. 140 permit rectificarea �i regularizarea cotei de 
TVA.   
 În sus�inerea celor precizate, contestatorul invedereaz� prevederile art. 140   
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, precum �i pct. 23 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, date în aplicarea art. 
140. 
   

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� 
activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. X 
din 06.09.2012, emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, s-a stabilit în 
sarcina persoanei fizice X TVA suplimentar� de X lei, sum� de a fost respins� la 
rambursare. 

 
 Inspec�ia fiscal� desf��urat� la Persoana fizic� X a avut ca obiectiv 
solu�ionarea decontului cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative TVA 
întocmit pentru lunile iunie 2012 �i înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice 
Suceava sub nr. X din 25.07.2012, prin care se solicit� rambursarea sumei de ....lei; 
 Organele de inspec�ie precizeaz� c�, la data de 30.06.2012 soldul sumei 
negative a TVA înregistrat� de agentul economic, conform decontului de TVA, este 
de X lei �i se compune din suma negativ� a TVA aferent� perioadei de raportare. 
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 De asemenea, se precizeaz� c� motivul principal pentru care societatea 
înregistreaz� soldul sumei negative îl reprezint� TVA dedus pentru investi�ii, 
conform autoriza�iei de construire nr. X din 24.10.2008 emis� de Prim�ria 
Municipiului Suceava, la cererea d-lui X (membru asociat în Contractul de asociere 
în participa�iune mai sus men�ionat), rambursarea solicitându-se în baza art. 143 ^3 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 
 Din analiza TVA-ului colectat �i deductibil, organele de inspec�ie au stabilit 
suplimentar  TVA în sum� de X lei, în baza urm�toarelor constat�ri: 

1. Din jurnalul pentru vânz�ri aferent lunii iunie s-a preluat eronat din 
Contractul de vânzare – cump�rare, autentificat sub nr. X/14.06.2012 de BNP X 
Suceava, baza de impozitare în sum� de X lei în loc de X lei, rezultând TVA 
suplimentar în sum� de X lei. 
 Totodat�, la vânzarea mai sus-men�ionat�, pe baza Contractului de vânzare 
cump�rare autentificat sub nr. X/14.06.2012 prin care s-a vândut un imobil  constând 
într-un apartament, contribuabilul a aplicat eronat cota redus� TVA de 5%, cota 
aplicabil� pentru livrarea locuin�elor ca parte a politicii sociale, deoarece din 
documentele verificat aferente perioadei supuse inspec�iei fiscale, respectiv 
10.02.2012-30.06.2012, nu erau îndeplinite condi�iile prev�zute de prevederile legale 
în vigoare. 
 De asemenea, organele de inspec�ie consider� c� eronat a fost aplicat procedeul 
sutei m�rite pentru determinarea sumei taxei  (5x100/115), contrar prevederilor legale 
în vigoare; 
 La data depunerii decontului de TVA nr. X/25.07.2012, contribuabilul nu 
de�inea documente justificative în vederea aplic�rii cotei de 5% �i a procedeului sutei 
m�rite, pentru determinarea TVA. 
 2. La un num�r de 9 facturi, pozi�iile 1,2,3,4,5,6,7, 8 din 03 2012 �i pozi�ia 3 
din 04.2012, din jurnalul pentru cump�r�ri aferent lunilor martie �i aprilie 2012, 
contribuabilul a dedus suplimentar TVA în sum� de X lei aferent� unei baza 
impozabile în sum� de X lei, deoarece facturile nu cuprind toate informa�iile 
obligatorii, respectiv codul de înregistrare în scopuri de TVA nu a fost completat în 
facturi. 
 Urmare celor precizate, se re�ine c�, din soldul sumei negative pentru care s-a 
solicitat rambursarea în sum� de X lei, organele de inspec�ie au respins la 
rambursarea suma de X lei. 
 

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 suma de X lei, reprezentând TVA respins� la rambursare, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana impozabil� are dreptul s� aplice 
procedeul sutei m�rite pentru determinarea taxei pe valoare ad�ugat� aferent� 
vânz�rii imobilului ce face obiectul contractului de vânzare cump�rare nr. X din 
14.06.2012, în condi�iile în care contestatorul sus�ine c� pre�ul cl�dirii prev�zut 
în contract include �i taxa pe valoare ad�ugat�. 
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În fapt, organele de inspec�ie fiscal� consider� c� persoana fizic� X eronat a 
aplicat procedeul sutei m�rite pentru determinarea taxei pe valoare ad�ugat� pentru 
imobilul  vândut în baza Contractului de vânzare cump�rare nr. X din data de 
14.06.2012. 

  
De asemenea, organele de inspec�ie sus�in c�, la data depunerii Decontului de 

TVA nr. X, contribuabilul nu de�inea documente justificative în vederea aplic�rii 
procedeului sutei m�rite, pentru determinarea TVA. 
  

În sus�inerea contesta�iei petentul precizeaz� c� organele de inspec�ie nu au luat 
în considerare Contractul de vânzare cump�rare nr. X din 14.06.2012 autentificat la 
B.N.P. X rectificat prin Încheierea de rectificare nr. X din 29.08.2012. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 

 
� prevederile art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se prevede c�: 
 

„ART. 137 
    Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii efectuate în 
interiorul ��rii: 
   (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 contrapartida 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 men�ionat se re�ine c�, pentru livr�rile de bunuri, baza 

impozabil� a taxei pe valoarea ad�ugat� cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida 
ob�inut� de furnizor. 

 
Conform art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare „(1) Cota standard este de 24% �i se aplic� 
asupra bazei de impozitare pentru opera�iunile impozabile care nu sunt scutite 
de tax� sau care nu sunt supuse cotelor reduse.” 

 
Referitor la aplicarea acestor prevederi, Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, la pct. 23 alin. 1 �i 2 prev�d urm�toarele: 

 
„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 
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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.” 
 

Din textul de lege reiese c�, se aplic� procedeul sutei m�rite pentru 
determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124 în cazul cotei standard, 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. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei reiese c� între X, domiciliat în 

mun. Suceava, str. X, c�s�torit cu X, în calitate de vânz�tori, �i X c�s�torit cu X, cu 
domiciliul în mun. Suceava, X, jud. Suceava, în calitate de cump�r�tori, s-a încheiat 
Contractul de vânzare cump�rare nr. X din 14 iunie 2012, constând din apartamentul 
X, situat în municipiul Suceava, X, jude�ul Suceava, pre�ul vânz�rii fiind de X Euro 
reprezentând echivalentul a X lei. 
 

Prin Încheierea de rectificare nr.X din 29.08.2012, anexat� la dosarul cauzei, 
emis� de Biroul Notarului Public X, se face precizarea c�: „X, notar public, cercetând 
cuprinsul Actului autentic nr. X din data de 14.06.2012 eliberat de BNP X  Suceava, 
am constatat urm�toarea eroare material� �i omisiune v�dit�:_ la pagina 3 aliniatul 
1, dup� al 27 – lea cuvânt se va citi – „inclusiv TVA.” 

 
Analizând documentele în cauz�, se re�ine c�, de�i prin Contractul de vânzare 

cump�rare autentificat sub nr. X din 14 iunie 2012, nu se precizeaz� nimic cu privire 
la TVA, prin Încheierea de rectificare nr. 11 din data de 29.08.2012, s-a îndreptat 
eroarea material�, în sensul c�, la pagina 3 alineatul 1 dup� al 27-lea cuvânt se va citi  
„pre�ul vânz�rii este de X (dou�zecisitremiicincisute Euro) EUR reprezentând 
echivalentul a X  lei, inclusiv TVA”.   
 

Conform Ordinului Ministrului Finan�elor Publice  nr. 1873 din 12 aprilie 2011 
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 „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�: 
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    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.” 
 

Conform textului de lege, 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�: 
  -  prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livr�rii, în cazul în care rezult� 
c� p�r�ile au convenit c� TVA nu este inclus� în contravaloarea livr�rii sau p�r�ile nu 
au convenit nimic cu privire la TVA. 
- prin aplicarea procedeului sutei m�rite, în cazul în care rezult� c� p�r�ile au 
convenit c� TVA este inclus� în contravaloarea livr�rii. 
 
 Din cele precizate, se re�ine c�, de�i prin Contractul de vânzare cump�rare 
autentificat sub nr. Xdin 14.06.2012 nu se precizeaz� nimic cu privire la  TVA, 
Încheierea de rectificare nr. X din data de 29.08.2012, prin care îndreapt� eroarea 
material�, poate fi considerat un „alt mijloc de prob�” a�a cum prevede Ordinului 
Ministrului Finan�elor Publice  nr. 1873 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea 
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, rezultând astfel c� p�r�ile au convenit 
faptul c� TVA este inclus� în contravaloarea livr�rii. 
 
 Conform art. 54 din Legea nr. 36/1995 a Notarilor publici �i a activit��ii 
notariale  „Actele notariale care prezint� erori materiale sau omisiuni v�dite pot 
fi îndreptate sau completate prin încheiere de c�tre notarul public, la cerere sau 
din oficiu, cu acordul p�r�ilor, dac� lucr�rile cuprind date care fac posibil� 
îndreptarea gre�elilor sau completarea omisiunilor. Acordul p�r�ilor se prezum� 
dac�, fiind legal citate, nu-�i manifest� opunerea. Despre îndreptarea sau 
completarea efectuat� se face men�iune pe toate exemplarele actului.” 
  
 Conform textului de lege, actele notariale care prezint� erori materiale sau 
omisiuni v�dite pot fi îndreptate sau completate prin încheiere de c�tre notarul public, 
la cerere sau din oficiu, cu acordul p�r�ilor, dac� lucr�rile cuprind date care fac 
posibil� îndreptarea gre�elilor sau completarea omisiunilor. 
  
 Având în vedere cele precizate, se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� în 
mod eronat nu au luat în considerare Încheierea de rectificare nr. X din 29.08.2012 pe 
motiv c�, la data depunerii decontului de TVA nr. X/25.07.2012, contribuabilul nu 
de�inea documente în vederea aplic�rii procedeului sutei m�rite, întrucât, a�a cum 
prev�d �i textele de lege, încheierea de rectificare poate fi considerat� un mijloc de 
prob� prin care p�r�ile au convenit c� TVA este inclus� în contravaloarea livr�rii. 
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 Organele de inspec�ie fiscal� au determinat taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� 
suplimentar astfel: 

 X lei (baza impozabil�) X 24% (cota standard de TVA) = X lei TVA respins� 
la rambursare. 
 X lei TVA respins� la rambursare – X lei TVA stabilit de contribuabil  = X lei 
TVA stabilit� suplimentar �i care a fost respins� la rambursare. 
  
 Având în vedere faptul c� Încheierea de rectificare nr. X din 29.08.2012 poate 
fi considerat� un mijloc de prob� prin care p�r�ile au convenit c� TVA este inclus� în 
contravaloarea livr�rii, rezult� c� pentru tranzac�ia respectiv� se aplic� procedeul 
sutei m�rite, TVA-ul fiind inclus în pre�ul vânz�rii.  
 

În urma aplic�rii procedeului sutei m�rite rezult� c� persoana  impozabil� nu 
datoreaz� TVA în sum� de X lei, determinat� astfel: 

 
 X lei (baza impozabil�) X 24/124 = X lei TVA stabilit� prin aplicarea 
procedeului sitei m�rite. 

X lei (TVA stabilit� prin aplicarea procedeulu sitei m�rite) - X lei (TVA 
stabilit de contribuabil) = X lei (diferen� TVA de plat� datorat� de persoana fizic�). 

X lei (TVA stabilit� de organele de inspec�ie prin aplicarea cotei standard 
asupra bazei de impozitare) – X lei (diferen� TVA de plat� datorat� de persoana 
fizic�) = X lei (diferen�� TVA nedatorat� de persoana fizic�). 

 
 Rezult� c� diferen�a de TVA nedatorat� de persoana fizic�, rezultat� prin 
aplicarea procedeului sutei m�rite, este de X lei. 
 
 Ca urmare, având în vedere cele precizate �i în temeiul art. 216 alin. (1) din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�rora „(1) Prin decizie contesta�ia va putea fi 
admis�, în totalitate sau în parte, ori respins�” se va admite contesta�ia pentru 
suma de ....lei reprezentând TVA rezultat� prin aplicarea procedeului sutei m�rite �i 
se va anula par�ial Decizia de impunere nr. X din 06.09.2012, pentru aceast� sum�. 
  

2. Referitor la suma de X lei reprezentând TVA respins� la rambursare ca 
urmare a aplic�rii de c�tre contribuabil a cotei reduse de TVA de 5%,  organul 
de solu�ionare este investit s� analizeze dac� pentru locuin�a vândut� în baza 
Contractului nr. X din 14 iunie 2012, contestatorul are dreptul s� aplice cota 
redus� de TVA de 5% în condi�iile în care nu face dovada c� de�inea o declara�ie 
pe propria r�spundere dat� de cump�r�tor înainte sau în momentul livr�rii 
bunului imobil, autentificat� la notar, din care s� rezulte c� acesta îndepline�te 
condi�iile prev�zute de lege pentru a beneficia de locuin�� ca parte a politicilor 
sociale.  
 

În fapt, organele de inspec�ie au constatat c� persoana fizic� X a preluat eronat 
din Contractul de vânzare – cump�rare, autentificat sub nr. X/14.06.2012, de B.N.P X 
Suceava, ce are ca obiect vânzarea unei locuin�e, baza de impozitare în sum� de X lei 
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cu TVA de Xlei în loc de X lei, cu TVA de X lei, rezultând TVA suplimentar în sum� 
de X lei. 

 
Organele de inspec�ie precizeaz� de asemenea c�, pentru imobilul constând 

într-un apartament vândut în baza Contractului de vânzare cump�rare autentificat sub 
nr. X/14.06.2012, contribuabilul a aplicat eronat cota redus� TVA de 5%, cota 
aplicabil� pentru livrarea locuin�elor ca parte a politicii sociale, deoarece din 
documentele verificate aferente perioadei supuse inspec�iei fiscale, respectiv 
10.02.2012-30.06.2012, nu erau îndeplinite condi�iile prev�zute de prevederile legale 
în vigoare pentru aplicarea acestei cote. 

 
De asemenea, la data depunerii decontului de TVA nr. X/25.07.2012, 

contribuabilul nu de�inea documente justificative în vederea aplic�rii cotei de 5% �i a 
procedeului sutei m�rite, pentru determinarea TVA. 
  
 În sus�inerea contesta�iei petentul precizeaz� c�, actul de vânzare a locuin�ei, 
respectiv contractul de vânzare cump�rare analizat de organele de inspec�ie fiscal�,  
are ca obiect  bunuri imobile cump�rate de ambii so�i, afla�i la prima achizi�ie a unui 
imobil. 

De asemenea, consider� c�, în mod gre�it nu a fost luat în considerare ca 
document justificativ, pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5%, Contractul de 
vânzare cump�rare autentificat sub nr. X/2012, rectificat prin Încheierea de rectificare 
nr. X din 29.08.2012. 

 
Contestatorul precizeaz� c� la data depunerii decontului de TVA nu de�inea 

documente justificative pentru aplicarea cotei reduse de TVA întrucât îndreptarea de 
eroare material� a fost depus� ulterior. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� Prevederile art. 140 alin. 2^1 lit. c, pct.2 �i  alin. 3 
 
„(2^1) Cota redus� de 5% se aplic� asupra bazei de impozitare pentru 

livrarea locuin�elor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt 
construite. Terenul pe care este construit� locuin�a include �i amprenta la sol a 
locuin�ei. În sensul prezentului titlu, prin locuin�� livrat� ca parte a politicii 
sociale se în�elege: 
 (…) 

c) livrarea de locuin�e care au o suprafa�� util� de maximum 120 m2, 
exclusiv anexele gospod�re�ti, a c�ror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt 
construite, nu dep��e�te suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�, 
achizi�ionate de orice persoan� nec�s�torit� sau familie. 

(…) 
2. în cazul familiilor, so�ul sau so�ia s� nu fi de�inut �i s� nu de�in�, fiecare 

sau împreun�, nici o locuin�� în proprietate pe care a/au achizi�ionat-o cu cota 
de 5%; 
         (…) 
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3. Cota aplicabil� este cea în vigoare la data la care intervine faptul 
generator, cu excep�ia cazurilor prev�zute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se 
aplic� cota în vigoare la data exigibilit��ii taxei.” 
 

Conform textului de lege, cota redus� de 5% se aplic� asupra bazei de 
impozitare pentru livrarea locuin�elor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului 
pe care sunt construite. 

Prin locuin�� livrat� ca parte a politicii sociale se în�elege, printre altele �i  
livrarea de locuin�e care au o suprafa�� util� de maximum 120 m2, exclusiv anexele 
gospod�re�ti, a c�ror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu 
dep��e�te suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�, achizi�ionate de 
orice persoan� nec�s�torit� sau familie. 
 De asemenea, conform prevederilor men�ionate, cota aplicabil� este cea în 
vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excep�ia cazurilor prev�zute la 
art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplic� cota în vigoare la data exigibilit��ii taxei. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�in urm�toarele: 
 

- prin Contractul de vânzare cump�rare autentificat sub nr. X din 14 iunie 2012 
se face precizarea c� „între subsemna�ii X, domiciliat în Suceava, str. X, c�s�torit cu 
X, în calitate de vânz�tori �i X c�s�torit cu X, cu domiciliul în mun. Suceava, X, jud. 
Suceava, în calitate de cump�r�tori, s-a încheiat prezentul contract de vânzare 
cump�rare, constând din apartamentul nr. 11, situat în municipiul Suceava, X, jude�ul 
Suceava,” Pre�ul vânz�rii fiind de X Euro reprezentând echivalentul a X lei. 
- De asemenea, prin contractul încheiat se prevede c� „predarea imobilului, 
adic� punerea lui la dispozi�ia cump�r�torului, împreun� cu tot ceea ce este necesar 
pentru exercitarea liber� �i neîngr�dit� a posesiei, pe care l-am eliberat de toate 
bunurile mobile ale vânz�torului, se face începând de ast�zi, data autentific�rii 
contractului”. 
- Prin Încheierea de Rectificare nr.X din 29.08.2012 emis� de Biroul Notarului 
Public X, se face precizarea c�: „cercetând cuprinsul actului autentic nr. X din data de 
14.06.2012 eliberat de BNP X Suceava, am constatat urm�toarea eroare material� �i 
omisiune v�dit�:_ la pagina 3 aliniatul 8, primul rând se va citi: „Subsemnatul X, so�i, 
declar�m pe propria r�spundere c� ne încadr�m în prevederile ordonan�ei nr. 
200/2008, ca nu am de�inut �i nu de�inem nici un imobil cu destina�ie de locuin�� pe 
care s-o fi achizi�ionat cu cota redus� de TVA de 5% �i ca atare îndeplinim condi�iile 
stabilite la art. 140 alin. (2^1) lit. c) pct. 1 �i 2 din Codul fiscal.” 
 
 Din prevederile contractuale se re�ine c� locuin�a a fost predat� cump�r�torului, 
la data autentific�rii contractului de vânzare cump�rare, adic� 14 iunie 2012.  
  
 Declara�ia cump�r�torilor apare dat� de ace�tia la data de 29.08.2012, prin 
Încheierea de rectificarea nr. X din 29.08.2012, deci dup� data transmiterii dreptului 
de proprietate asupra bunului.  
 

� Prevederile pct. 23 alin. 7 �i 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
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571/2003 aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, date în aplicarea art. 140, 
prev�d urm�toarele: 
  
 „(7) Cota redus� de tax� de 5% prev�zut� la art. 140 alin. (2^1) din Codul 
fiscal se aplic� numai pentru livrarea, astfel cum este definit� la art. 128 alin. (1) 
din Codul fiscal, a locuin�elor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru 
transferul dreptului de a dispune ca �i un proprietar de bunurile prev�zute la 
art. 140 alin. (2^1) lit. a) - d) din Codul fiscal. Pentru livr�rile prev�zute la art. 
140 alin. (2^1) lit. a), b) �i d) din Codul fiscal, cota redus� de TVA de 5% se 
aplic� inclusiv pentru terenul pe care este construit� locuin�a. 
 (…) 
     (10) În vederea îndeplinirii condi�iei prev�zute la art. 140 alin. (2^1) lit. c) 
pct. 1 �i 2 din Codul fiscal, cump�r�torul va pune la dispozi�ia vânz�torului, 
înainte sau în momentul livr�rii bunului imobil, o declara�ie pe propria 
r�spundere, autentificat� de un notar, din care s� rezulte c� sunt îndeplinite 
condi�iile stabilite la art. 140 alin. (2^1) lit. c) pct. 1 �i 2 din Codul fiscal, care va 
fi p�strat� de vânz�tor pentru justificarea aplic�rii cotei reduse de TVA de 5%.” 
 
 Conform textului de lege, în vederea îndeplinirii condi�iei prev�zute la art. 140 
alin. (2^1) lit. c) pct. 1 �i 2 din Codul fiscal, cump�r�torul va pune la dispozi�ia 
vânz�torului, înainte sau în momentul livr�rii bunului imobil, o declara�ie pe propria 
r�spundere, autentificat� de un notar, din care s� rezulte c� sunt îndeplinite condi�iile 
stabilite la art. 140 alin. (2^1) lit. c) pct. 1 �i 2 din Codul fiscal, care va fi p�strat� de 
vânz�tor pentru justificarea aplic�rii cotei reduse de TVA de 5%. 
 
 Conform contractului de vânzare cump�rare, transferul dreptului de proprietate 
a imobilului a avut loc la data de 14 iunie 2012, odat� cu încheierea contractului. 
 
 Art. 128 din Legea 571/2003 prevede c� „(1) Este considerat� livrare de 
bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca �i un proprietar.” 
 
 Se re�ine c�, este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune 
de bunuri ca �i un proprietar. 
 
  
 Din documentele existente la dosarul cauzei, reiese faptul c� înainte sau  
momentul livr�rii bunului imobil constând într-un apartament �i a cotei p�r�i din 
terenul aferent construc�iei, cump�r�torii X nu au pus la dispozi�ia vânz�torilor  X �i  
X declara�ia pe proprie r�spundere, autentificat� de un notar, de unde s� rezulte c� 
sunt îndeplinite condi�iile stabilite la art. 140 alin. (2^1)  pct. 1 �i 2 din Codul fiscal, 
care s� fi justificat aplicarea cotei reduse de TVA de 5% . 
  

Analizând textul de lege, men�ion�m c� acesta prevede în mod clar existen�a 
declara�iei pentru justificarea aplic�rii cotei reduse de TVA înainte sau în momentul 
livr�rii bunului, nefiind prev�zut c� declara�ia trebuie s� fac� parte din Contractul de 
vânzare cump�rare. 
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 Încheierea de Rectificare nr. X din 29.08.2012, prin care se constat� omisiunea 
v�dit� din cuprinsul Contractului de vânzare cump�rare nr. X din 14.06.2012, nu 
poate fi luat� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât, din cuprinsul contractului 
de vânzare cump�rare nu reiese faptul c�, cump�r�torii au pus la dispozi�ia 
vânz�torului, înainte sau în momentul livr�rii bunului imobil, declara�ie pe propria 
r�spundere, care ar fi justificat aplicarea cotei reduse de TVA de 5%. 
  

În spe��, sunt aplicabile �i prevederile art. 65 alin. 1 „Sarcina probei în 
dovedirea situa�iei de fapt fiscale” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, unde se precizeaz�: „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.” 

 
 Conform textului de lege men�ionat, contribuabilul are sarcina de a dovedi 
actele �i faptele care stau la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate 
organului fiscal. 
 

Având în vedere textul de lege, precum �i faptul c�, înainte sau în momentul 
livr�rii bunului nu s-a pus la dispozi�ia vânz�torilor declara�ia pe proprie r�spundere 
care ar fi justificat aplicarea cotei de TVA de 5%, se va respinge contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere ca neîntemeiat�. 

 
3. În ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, stabilit� 

prin Decizia de impunere nr. X din 06.09.2012 cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate 
pronun�a asupra acestui cap�t de cerere în condi�iile în care prin contesta�ia 
formulat� contribuabilul nu aduce nici o motiva�ie în sus�inerea acestora. 

 
În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate s-a constat c�, la un num�r de 9 

facturi, pozi�iile 1,2,3,4,5,6,7, 8 din 03 2012 �i pozi�ia 3 din 04.2012, din jurnalul 
pentru cump�r�ri aferent lunilor martie �i aprilie 2012, contribuabilul a dedus 
suplimentar TVA în sum� de X lei aferent� unei baza impozabile în sum� de X lei, 
deoarece facturile nu cuprind toate informa�iile obligatorii, respectiv codul de 
înregistrare în scopuri de TVA nu a fost completat în facturi. 
 

Prin contesta�ia formulat� persoana fizic� X nu prezint� argumente de fapt si 
de drept în sus�inerea contesta�iei privind diferen�a de tax� pe valoare ad�ugat� în 
sum� de X lei respins� la rambursare, argumentele sale referindu-se la TVA aferent� 
locuin�ei vândute în baza Contractului de vânzare cump�rare nr. X din 14 iunie 2012. 

 
În drept, în sunt aplicabile prevederile art. 206 alin. 1 lit. c �i lit d din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
  „ART. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:     
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    c) motivele de fapt �i de drept; 
   d) dovezile pe care se întemeiaz�” 
 
 De asemenea, la pct. 2.5 din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� 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�, prevede c�: 
 
 2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat 
actul administrativ fiscal respectiv. 
 

Prevederile mai sus men�ionate trebuie coroborate cu cele ale pct. 11.1 lit. b din 
acela�i act normativ, care stipuleaz�: 

 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 

        b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente 
de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii; 

 
Din analiza dispozi�iilor legale men�ionate mai sus, se re�ine c� în contesta�ie 

persoana fizic� trebuia s� men�ioneze atât motivele de fapt cât �i cele de drept, 
precum �i dovezile pe care se întemeiaz� acestea; întrucât argumentele prezentate nu 
sunt incidente spe�ei, organele de solu�ionare a contesta�iei nu se pot substitui 
societ��ii cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste TVA respins� la 
rambursare în sum� de X  lei.  

 Se re�ine de asemenea c� petentul, de�i contest� în întregime actele 
administrative emise de organele de inspec�ie fiscal�, respectiv Decizia de impunere 
nr. X din 06.09.2011, nu aduce nici un argument �i document justificativ care s� 
combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din care s� rezulte o situa�ie 
contrar� fa�� de cea constat� de acestea, pentru TVA în sum� de X lei. 

 
În consecin��, contesta�ie va fi respins� ca nemotivat� pentru suma de X lei, 

reprezentând TVA respins� la rambursare. 
 
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: 

 
DECIDE: 

 
1. Admiterea contesta�iei formulat� de persoana fizic� X �i anularea 

par�ial� Deciziei de impunere nr. X din 06.09.2012, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� Suceava, cu privire la suma de X lei, reprezentând TVA. 
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2. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de persoana 
fizic� X împotriva Deciziei de impunere X din 06.09.12012, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� Suceava, privind suma de X lei reprezentând TVA. 
 

3. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulate de persoana fizic� 
X împotriva Deciziei de impunere nr. X din 06.09.2012, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� Suceava, cu privire la suma de X lei, reprezentând TVA. 

 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

       DIRECTOR EXECUTIV     
                                  X          

 
 

 


