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MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii  

 
                                       DECIZIA nr. 134 din …..  2019  

                          privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 
                                                         ….. 
                                               din  com. …..,  judeŃul  ….. 
 

Cu adresa nr. ….., înregistrată la Direc Ńia General ă Regional ă a Finan Ńelor 
Publice Ploie şti sub nr. ….., Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor Publice …..  a 
înaintat dosarul contestaŃiei formulată de ….. cu domiciliul în   com. …..,  judeŃul  ….., 
împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente 
diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. 
….. si a Deciziei de impunere privind obligaŃiile principale aferente diferentelor bazelor de 
impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. ….., emise de organele 
de inspecŃie fiscală din cadrul AdministraŃiei JudeŃene a Finantelor Publice …... Deciziile 
de impunere au avut la bază măsurile stabilite de organele de control prin Raportul de 
inspecŃie fiscală nr.  …... 

….. are domiciliu fiscal în com. …..,   judeŃul  ….., are  CNP …... 
Obiectul contesta Ńiei îl constituie suma totală de ….. lei reprezentând : 

- taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar………………………………………….. lei; 
- impozit pe venit stabilit suplimentar..……………………………………………………… ….. lei; 
- contribuŃie  de asigurări sociale de sănătate suplimentara……………………………...….. lei. 

Contesta Ńia a fost depus ă în termenul legal de 45 zile prevăzut de art.270 alin.(1) 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul VIII "SoluŃionarea 
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicat contribuabilului în data de ….. iar contestaŃia a fost depusă, prin poştă, în data de 
….. şi înregistrată la A.J. F.P.  …..   sub nr. …... 

I.  …..  sus Ńine urm ătoarele:  
, [...] ÎnŃeleg s ă contest toate sumele stabilite cu titlu de obliga Ńii fiscale suplimentare ca urmare a 

efectu ării activit ăŃii de inspec Ńie fiscal ă asupra subsemnatului ( impozit pe venit, CASS, TVA ). 
Referitor la obliga Ńiile pretins suplimentare calculate pentru anul 201 1 apreciez că la momentul 

stabilirii acestora intervenise prescrip Ńia dreptului de stabilire a crean Ńelor fiscale pentru aceast ă 
perioad ă, fiind îndeplinit termenul de prescrip Ńie de 5 ani prev ăzut de disp.art.110 alin.1 C.proc.fiscal ă. 
[...]. 

Astfel fiind pretinsa cifră de afaceri care ar fi depăşit plafonul de scutire de TVA a fost în mod nelegal 
stabilită şi, pe cale de consecinŃă, nu se poate reŃine că datorez TVA astfel cum a fost stabilită ca urmare a 
inspecŃiei fiscale, respectiv suma de ….. lei. [...]. 

Stabilirea [...] venitului net aferent anului …..  şi a impozitului pe venit datorat suplimentar pentru perioada 
s-a realizat în mod nelegal utilizându-se un pretind „adaos comercial mediu practicat de contribuabil în anul 
2012” [...]. De altfel, stabilirea unui adaos comercial > 20% este în mod vădit nerezonabilă având în vedere 
activitatea desfăşurată de subsemnatul, estimarea stabilită astfel fiind în contradicŃie cu disp. art.106 alin.1 din 
Legea 207/2015”. 

 
II. Prin Raportul de inspec Ńie fiscal ă nr. …..  din data de ….. întocmit la ….. s-au 

stabilit urm ătoarele: 
 ,, CAPITOLUL III – CONSTATARI PRIVIND TAXA PE VALOA REA ADAUGATA. 

In urma analizei documentelor puse la dispozitie s-a constatat ca in perioada ….., a efectuat un numar de 
…..  tranzactii cu autoturisme second hand, iar din analiza contractelor de vanzare cumparare se constata ca 
tranzactiile efectuate nu au fost utilizate in scopuri personale ci in scopuri comerciale, [...]. 

Pentru cele …..  contracte de vanzare cumparare incheiate de contribuabil in calitate de vanzator 
(operatiuni detaliate in anexa nr. 1), pentru …..  sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 126, alin. (1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicat cu modificarile si completarile ulterioare, astfel activitatea desfasurata 
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de catre domnul  …..  intra in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata, avand in vedere urmatoarele:[...]. 
 Potrivit prevederilor art. 128, alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ,, [...],, iar potrivit alin. (3) al 
aceluiasi articol ,, [...]. 

Astfel, conform prevederilor art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaza ca, 
“ este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent 
de loc, activitati economice (...)”, domnul  ….., urmare activitatii de comercializare a autoturismelor, are calitatea 
de persoana impozabila. 

In urma verificarii actelor si documentelor puse la dispozitie, persoana impozabila ….., a depasit plafonul 
de scutire de la plata T.V.A., pentru intreprinderi mici, de 35.000 euro, echivalentul a 119.000 lei, la cursul de 
schimb comunicat de Banca NaŃională a României la data aderării, conform art. 152, alin.(1), din Legea nr. 
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.152, alin.(2) din acelasi 
act normativ, conform carora [...]. 

Astfel, la control, in baza documentelor justificative prezentate, s-a constatat ca in luna …..  , 
contribuabilul a inregistrat, cumulat, o cifra de afaceri in suma de ….. lei (anexa nr. 1), peste plafonul de scutire 
de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei. Fata de acest fapt, in conformitate cu prevederile art. 153, alin. (1), lit. b) 
din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul avea obligatia 
ca in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins si depasit plafonul de scutire, respectiv pana la data de 
….., sa se inregistreze in scopuri de T.V.A., la organul fiscal competent. 

Prin faptul ca, persoana impozabila,  nu s-a inregistrat in scopuri de T.V.A, la momentul depasirii cifrei de 
afaceri respectiv ….., au fost incalcate prevederile art. 336, alin. (1), lit. a), Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedura Fiscala, pentru nedeclararea in termenul legal ca platitor in scopuri de T.V.A. 

Cu toate ca s-a constatat depasirea plafonului de scutire de la plata T.V.A in luna ….., s-a stabilit T.V.A 
de plata incepand cu data de …..  (perioada care nu este prescrisa din punct de vedere fiscal), aşa cum prevede 
la art.110, alin.(1) din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, conform căruia  dreptul organului 
fiscal de a stabili obligaŃii fiscale se prescrie în termen de 5 ani – anexa nr.1. 

La control, s-a constatat faptul ca persoana impozabila Costea Razvan Lucian, nu s-a declarat platitoare 
de T.V.A, la data depasirii plafonului de scutire, in conformitate cu prevederile art. 152, alin. (6) din Legea nr. 
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si Titlului VI – pct. 62, alin. (2), lit. a) din 
H.G. nr. 44/2004. 
 Pentru stabilirea bazei impozabile a TVA colectata, au fost avute in vedere preturile inscrise in contractele 
de vanzare – cumparare prin care domnul  ….. a comercializat catre terte persoane fizice si juridice, autoturisme 
second-hand. 
              Taxa pe valoarea adaugata colectata 

Taxa pe valoarea adaugata colectata in suma de ….. lei, stabilita la control pentru perioada trim. ….. – 
trim. ….., a rezultat prin aplicarea cotei standard de 24%,20%, respectiv 9%  prevazuta  la art.140 alin.(1) si 
alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal [...] cota standard de 20% respectiv 19% prevazute la art.291 
alin.(1), alin.(1), lit.a si lit.b), precum si aln.(2) lit.e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal [...]. 

Pentru determinarea operatiunilor impozabile si a T.V.A. colectata, au fost luate in calcul livrarile efectuate 
pentru perioada trim. …... 

La control s-au avut in vedere prevederile art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare si pct. 62, alin. (2), punctul a) al Titlului VI din H.G. nr. 44/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, referitoare la faptul ca, [...]. 

Mentionam ca pentru livrarile efectuate contribuabilul a incheiat contracte de vanzare cumparare in 
calitate de vanzator (anexa nr.1) care nu contin nici o informatie privitor la achizitia bunurilor vandute, respectiv a 
faptului ca acestea au facut obiectul regimului special pentru bunuri second hand prevazut de art. 152² din Codul 
fiscal , respectiv art.312 din Legea nr. 227/2015 privind  Codul fiscal [...]. 

Conform art. 152², alin. (7) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare ,, [...]. 

Deasemenea, la stabilirea taxei pe valoare adaugata colectata s-a avut in vedere ca nu exista nici o 
mentiune in contractele de vanzare cumparare aferente livrarilor realizate din care sa rezulte regimul aplicat, in 
circuitul economic putand exista cumparatori persoane impozabile care aplica regimul normal de taxare acestia in 
calitatea de revanzatori putand factura cu TVA creand astfel dreptul de deducere al taxei la revanzarile ulterioare, 
contrar art. 152², alin. (6) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
care prevede ,, [...]. 

Astfel, la control s-a constatat ca persoana impozabila ….., nu a calculat, nu a inregistrat si nu a declarat 
taxa pe valoarea adaugata colectata, in suma totala de ….. lei, aferenta operatiunilor impozabile constand in 
comercilizarea de autoturisme second-hand, asa cum este prevazut de art. 137, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 
571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 286 alin.(1) lit.a) din Lega nr. 
227/2015 privind Codul fiscal [...]. 

In conformitate cu prevederile art. 126, alin. (1), lit. a), art. 134 si art. 137, alin. (1), lit. a), art. 140, alin. (1) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare  si  pct. 23, alin. (2) din H.G. 
nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 



                             Nota,, Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”  
 

                                                                   3 
 

 

modificarile şi completarile ulterioare, la control, pentru perioada trim. I 2012 – trim. IV 2015, s-a stabilit taxa pe 
valoarea adaugata colectata, in suma totala de 185.948 lei (anexele nr.1, nr. 2  si nr. 4). 

 Pentru perioada trim …..,  in conformiatte cu prevederile art. 268 alin.(1) lit.a), art. 280 si art. 286 alin.(1) 
lit.a) , art. 291, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal [...] s-a stabilit taxa pe valoarea adaugata 
colectata, in suma totala de …..  lei [...]. 

 Taxa pe valoarea adaugata deductibila 
Asa cum s-a prezentat la inceputul capitolului privind taxa pe valoarea adaugata, contribuabilul a depasit 

plafonul de scutire la plata T.V.A in luna ….., devenind in fapt platitor de taxa incepand cu data de …..  
Referitor la perioada ….., la control nu s-a acordat drept de deducere a TVA aferenta achizitiile de bunuri 

si servicii realizate de către persoana impozabila ….., conform prevederilor art. 152, alin. (6) din Legea nr. 
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pct. 62, alin. (2), lit. a) al Titlului VI din 
H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, [...]. 

Pentru perioada mentionata mai sus, persoana impozabila ….. are dreptul sa regularizeze taxa pe 
valoarea adaugata în primul decont depus dupa înregistrare sau, dupã caz, într-un decont ulterior conform Titlului 
VI – pct. 62, alin. (5), lit. a), lit. b), lit. c) si lit. d) din H.G. nr. 44/2004,  modificata de H.G. nr. 1620/2009, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, - [...]. 

Referitor la perioada ….., la control nu s-a acordat drept de deducere a TVA aferenta achiziitiilor de 
bunuri si servicii realizare de catre persoana impozabila [...[ deoarece in perioada sus mentionata contribuabilul 
nu a achizitionat autoturisme de la persoane inregistrate in scop de TVA. 

Taxa pe valoarea adaugata de plata 
Urmare verificarii efectuate, aferenta perioadei ….. , [...].s-a stabilit taxa pe valoarea adaugata de plata în 

suma totala de ….. lei, [...]. 
  CAP. IV – CONSTATARI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT  

Impozit pe venit aferent anului ….. In urma verificarii  documentelor intrate in posesia organelor de 
control la data efectuarii inspectiei fiscale rezulta urmatoarea situatie privind veniturile realizate si cheltuielile 
efectuate:  

Indicatori 
Economico financiari 

Declarat de 
contribuabil 

Constatat la control  Diferente rezultate 
in urma verificarii 

Venit brut …..  …..  …..  
Cheltuieli deductibile …..  …..  …..  
Venit net …..  …..  …..  
Impozit pe venit …..  …..  …..  

Referitor la venitul brut realizat de domnul  ….. 
Venitul brut reprezinta veniturile stabilite la inspectia fiscala urmare a desfasurarii de catre contribuabil a 

activitatii de comercializare autoturisme.  
Domnul  Costea Razvan Lucian a incasat in cursul anului ….., conform contractelor de vanzare 

cumparare incheiate in calitate de vanzator [...] suma de ….. lei, [...]. 
Asa cum s-a aratat anterior, domnul …..  nu a declarat la organul fiscal teritorial, veniturile realizate, 

aceasta efectuand activitate comerciala fara a fi autorizata. 
La control in conformitate cu prevederile art. 48, alin. (2), lit. a) din  Legea nr. 571/2003, privind Codul 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: [...], s-a procedat la stabilirea venitului brut in suma de 121.788 lei 
[...]. 

Referitor la cheltuielile efectuate de domnul  ….. 
Cheltuielile reprezinta baza impozabila a pretului de achizitie al autoturismelor instrainate in cursul anului 

2011. 
Domnul Costea Razvan Lucian a incasat in cursul anului …..  [...] suma de ….. lei [...]. 
[...] pentru stabilirea valorii cu care au fost achizitionate in anul …..  cele …..  autoturisme, pentru care 

nu s-a puut prezenta documente pentru identificarea valorii acestora, la ocntrol s-a procedat la detrminarea 
acestui aprin deducerea din pretul de vanzare a adaosului comercial mediu practicat de cntribuabil in anul …... 
Astfel , domnul [...] a comercializat in anul …..  un numar de …..  autoturisme in suma totala de ….. lei, pe care 
le-a achizitionat cu suma totala de ….. lei [...] 

Au fost avute in vedree prevederile art. 106 alin.(1) si alin.(2) lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala [...]. 

Sintetizand, inspectia fiscala a stabilit in baza documentelor puse la dispozitie de Serviciul Public Finante 
Locale …..  cheltuieli deductibile fiscal in suma de ….. lei. 

Referitor la venitul net realizat de domnul  ….. 
Avand in vedere venitul brut realizat in suma de ….. lei si cheltuielile deductibile aferente anului ….., in 
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suma de ….. lei, la control conform art. 48, alin. (1), din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, a fost stabilit un venit net in suma de ….. lei  

    Corespunzator venitului net suplimentar in suma de ….. lei, prin aplicarea cotei legale de 16%, s-a stabilit 
un impozit pe venit suplimentar in suma  de ….. lei (….. lei x 16% = ….. lei).  

Sintetizand, inspectia fiscala a stabilit in baza documentelor puse la dispozitie de Serviciul Public Finante 
Locale ….., venit brut in suma de ….. lei, cheltuieli deductibile fiscal in suma de ….. lei, rezultand venit net 
impozabil in suma de ….. lei, caruia ii corespunde impozit pe venitul din activitati independente in suma de ….. 
lei  

Impozit pe venit aferent anului ….. 
 In urma verificarii  documentelor intrate in posesia organelor de control la data efectuarii inspectiei fiscale 
rezulta urmatoarea situatie privind veniturile realizate si cheltuielile efectuate: 

  
Indicatori 

Economico financiari 

 
Declarat de 
contribuabil 

 
Constatat la control 

 
Diferente rezultate 
in urma verificarii 

Venit brut …..  …..  …..  
Cheltuieli deductibile …..  …..  …..  
Venit net …..  …..  …..  
Impozit pe venit …..  …..  …..  

Referitor la venitul brut realizat de domnul  ….. 
Venitul brut reprezinta veniturile stabilite la inspectia fiscala urmare a desfasurarii de catre contribuabil a 

activitatii de comercializare autoturisme.  
Domnul  ….. a incasat in cursul anului ….., conform contractelor de vanzare cumparare incheiate in 

calitate de vanzator (anexele nr.1 nr. 2 si nr.3) suma de ….. lei, din care ….. lei baza de impunere si ….. lei 
TVA colectata  

Asa cum s-a aratat anterior, domnul ….. nu a declarat la organul fiscal teritorial, veniturile realizate, 
aceasta efectuand activitate comerciala fara a fi autorizata. 

La control in conformitate cu prevederile art. 48, alin. (2), lit. a) din  Legea nr. 571/2003, privind Codul 
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: [...], s-a procedat la stabilirea venitului brut in suma de ….. lei 
(anexele nr.1 si nr.2). 

Sintetizand, inspectia fiscala a stabilit in baza documentelor puse la dispozitie de Serviciul Public Finante 
Locale ….., venit brut in suma de ….. lei. 

Referitor la cheltuielile efectuate de domnul  ….. 
Cheltuielile reprezinta baza impozabila a pretului de achizitie al autoturismelor instrainate in cursul anului 

…... 
Aferen autoturismnelor achziitionate in anul …..  domnul [...] a incheiat in caliatte de  cumparator 

contracte de vanzare-cumparare respectiv i-au fost emise facturi fiscale in valoare totală de ….. [...]. 
Cheltuielile in suma de ….. lei sunt constituite din ….. lei, baza impozabila si ….. lei TVA deductibila, 

pentru care contribuabilul are posibilitatea deducerii in primul decont TVA pe care il va depune (anexa nr. 1). 
Fata de baza impozabila aferenta achizitiilor efectuate, in suma de ….. lei, la control, a fost acordata 

deductibilitate fiscala pentru suma de ….. lei, cu ….. lei mai putin. 
Pentru stabilirea valorii cu care a fost comercializat  autoturismul ….., catre [...] prin ocntractul incheiat in 

data de ….. care nu are inscris pretul de cumparare, la control s-a procedat la determinrea acestuia prin 
aplicarea lapretul de vanzare a daosului comercial mediu practicat de contribuabil in anul …... Astfel , domnul [...] 
a omercialzat in anul …..  un numar de …..  autoturisme in suma totala de ….. lei, pe care le-a achizitionat cu 
suma total de ….. lei [...] 

[...] pentru stabilirea valorii cu care a fost comercializat si al doiea autoturism ….., catre [...] prin contractul 
incheiat in data de ….. care nu are inscris pretul de cumparare, la control s-a procedat la determinrea acestuia 
prin aplicarea la pretul de vanzare a daosului comercial mediu practicat de contribuabil in anul …..  Astfel, 
domnul [...] a omercialzat in anul …..  un numar de …..  autoturisme in suma totala de ….. lei, pe care le-a 
achizitionat cu suma totala de ….. lei [...] 

Au fost avute in vedree prevederiel art. 106 alin.(1) si alin.(2) lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala [...]. 

Sintetizand, inspectia fiscala a stabilit in baza documentelor puse la dispozitie de Serviciul Public Finante 
Locale ….., cheltuieli deductibile fiscal in suma de ….. lei. 

Referitor la venitul net realizat de domnul  ….. 
Avand in vedere venitul brut realizat in suma de ….. lei si cheltuielile deductibile aferente anului ….., in 
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suma de ….. lei, la control conform art. 48, alin. (1), din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, a fost stabilit un venit net in suma de ….. 

Corespunzator venitului net suplimentar in suma de 14.628 lei, prin aplicarea cotei legale de 16%, s-a stabilit 
un impozit pe venit suplimentar in suma  de …..  

Sintetizand, inspectia fiscala a stabilit in baza documentelor puse la dispozitie de Serviciul Public Finante 
Locale ….., venit brut in suma de ….. lei, cheltuieli deductibile fiscal in suma de ….. lei, rezultand venit net 
impozabil in suma de ….. lei, caruia ii corespunde impozit pe venitul din activitati independente in suma de ….. 
.[...]. 

CAPITOLUL IV.  REZULTATELE INSPECTIEI FISCALE PRIVI ND CONTRIBUTIILE SOCIALE 
SUPLIMENTARE DE PLATA 
1. Referitor la Contributia de asigurari sociale de  sanatate (CASS) sunt incidente prevederile art. 25 7 
alin. (2) din Legea nr. 95/2006 coroborate cu preve derile art. 296 18 alin. (3) lit. b 1), art. 296 21 alin. (1) lit. d), 
art. 296 22 alin. (2), din Legea nr. 571/2003,  art. 153, art.  156, lit. a), art. 170 si ale Ordinului 617/2007:[ …]. 

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, aferent bazei impozabile stabilita in plus, in suma 
de ….. lei a fost stabilita CASS suplimentara in suma totala de ….. lei  (anexa nr. 3), astfel: 

- pentru anul ….., la baza suplimentara de ….. lei, a fost stabilita CASS in suma de ….. lei …..  
Cota contributiei lunare a persoanei asigurate de 5,5% a fost prevazuta la art. 296^18, alin. (3), lit. b¹) din 

Legea nr. 571/2003, forma in vigoare in anul …... 
- pentru anul ….., la baza suplimentara de ….. lei, a fost stabilita CASS in suma de ….. lei (….. lei x 

5,5% =  …..  lei). 
- pentru anul ….., la baza suplimentara de ….. lei, a fost stabilita CASS in suma de ….. lei (….. lei x 

5,5% =  ….. lei)”. 
 
 III. Pe baza actelor şi documentelor din Dosarul contesta Ńiei, în urma analizei 
efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada supus ă inspec Ńiei fiscale, 
consemnate în actul administrativ fiscal atacat, or ganul de solu Ńionare a cauzei 
constat ă: 
  ���� Conform Raportului de inspecŃie fiscală nr. …..  ncheiat în data de ….. la ….. de 
organele specializate ale InspecŃiei Fiscale din cadrul A.J.F.P.  …..  controlul a cuprins 
perioada ….. pentru impozitul pe venit si CASS ,  perioada …..  pentru  taxa pe valoarea 
adăugată, verificarea acestor obligaŃii fiscale efectuându-se în conformitate cu prevederile 
Codului fiscal şi cu precizările din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare (valabile până la data de 31.12.2015) şi din Normele 
metodologice aprobate prin H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (valabile 
începând cu data de 01.01.2016). 

 În ceea ce priveşte constatările organelor de inspecŃie fiscală, consemnate în raportul 
de inspecŃie fiscală mai sus menŃionat, urmare verificării au fost stabilite obliga Ńii fiscale 
suplimentare de plat ă în sumă totală de ….. lei  reprezentând : 

– taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar  ....................................... ….. lei; 
 – impozit pe venit stabilită suplimentar  ............................................................ ….. lei;
 – contribuŃia de asigurări sociale de sănătate stabilită suplimentar  ................ ….. lei,  
care au stat la baza emiterii Deciziilor de impunere nr. ….., în conformitate cu prevederile 
art.131 alin.(4) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  

În ceea ce priveşte constatările organelor de inspecŃie fiscală, consemnate în raportul 
de inspecŃie fiscală mai sus menŃionat se reŃin următoarele :  

a) – Urmare verificării efectuate privind impozitul pe venit,  organele de inspecŃie 
fiscală au constatat deficienŃe privind modul de determinare a bazei impozabile care care a 
cuprins perioada ….., au condus la stabilirea unei diferenŃe suplimentare privind impozitul pe 
venit în sumă de ….. lei. 
 Impozitul pe venit stabilit suplimentar contestat este rezultatul majorării venitului 
impozabil cu suma de ….. lei,  urmare constatării faptului că persoana fizică nu a declarat la 
organele fiscale venituri, organele de inspecŃie fiscală considerând că au fost încălcate 
dispoziŃiile art.40,  alin.(1), art.48, alin.(2), lit.a) si alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 
 b) – Referitor la verificarea contribu Ńiei de asigur ări sociale de s ănătate,  care a 
cuprins perioada ….., urmare inspecŃiei fiscale s-a stabilit o diferen Ńă suplimentar ă de plat ă 
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în sumă de ….. lei.  
 ContribuŃia de asigurări sociale de sănătate contestată este rezultatul majorării venitului 
impozabil la inspecŃia fiscală aşa cum s-a reŃinut mai sus, organele de inspecŃie fiscală 
considerând că au fost încălcate dispoziŃiile art.296^18 alin.(3), art.296^21, art.296^22 alin.(3) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

c) – În ceea ce priveşte verificarea taxei pe valoarea adaugat ă, care a cuprins 
perioada ….., urmare inspecŃiei fiscale s-a stabilit o taxă suplimentară de plată în sumă de ….. 
lei . 
 Taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar şi contestată, este aferentă vânzărilor 
de autovehicule către persoane fizice, organele de inspecŃie fiscală considerând că au fost 
încălcate prevederile art.126, art.127, art.152 alin.(1) si (2) şi alin.(6), art.153 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv art.291, art.310, alin.(6) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal. 
    

    ���� Prin contesta Ńia formulat ă persoana fizică …..  sustine ca pentru obligaŃiile fiscale 
aferente anului ….., a intervenit  prescriptia dreptului organelor fiscale de a stabili obligaŃii 
fiscale suplimentare. 
 De asemenea, contribuabilul menŃionează că nu a depăşit plafonul de scutire de T.V.A., 
neavând obligaŃia înregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. 
  
        A) Referitor la aspectele de procedur ă. 
 În fapt , începând cu data de ….. domnul ….. a fost supus unei inspecŃii fiscale privind 
modul de înregistrare şi virare a obligaŃiilor fiscale către bugetul de stat de natura taxei pe 
valorea adaugată aferentă perioadei …..,  impozitului pe venit şi CASS aferent perioadei …... 

Pentru stabilirea starii de fapt fiscale, inspectia fiscala a fost suspendată incepând  cu 
data de ….. întrucat organele de inspecŃie fiscală au  solicitat informaŃii  Primariei Municipiului 
….. cu privire la  tranzacŃiile efectuate de către contribuabil, fiind intocmita in acest sens 
Decizia de suspendare si Comunicarea suspendarii inspectiei fiscale inregistrate la A.J.F.P. 
….. sub nr. ….. si publicate pe site-ul ANAF, intrucat contribuabilul nu a confirmat primirea 
acestora prin posta. 

InspecŃia fiscală a fost reluată în data de ….., aceasta fiind comunicată contribuabilului 
prin poştă şi ulterior prin publicare pe site-ul ANAF, conform art.47, alin. (5) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, intrucat contribuabilul nu a confirmat primirea 
acesteia prin poşta. 

Urmare inspecŃiei fiscale organele de inspecŃie fiscală au emis pentru domnul …..  
Raportul de InspecŃie Fiscală nr. ….., care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind 
impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în 
cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr….. si a Deciziei de impunere privind obligatiile 
principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la 
persoane fizice nr. …... 

 Prin contestaŃia formulată, contribuabilul invocă prescripŃia dreptului organelor de 
inspecŃie fiscală de a mai stabili obligaŃii fiscale suplimentare aferente anului 2011. 

InspecŃia fiscală s-a finalizat prin încheierea Raportului de inspecŃie fiscală nr. ….. şi 
emiterea Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente 
diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. 
….. si a Deciziei de impunere privind obligatiile principale aferente diferentelor bazelor de 
impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice nr. …... 

În drept , art.21, art.22, art.23, art.91, art.93 şi art.110 din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare (în vigoare în anul 
2011), precizează: 

“ Art. 21  - Crean Ńele fiscale 
     (1) CreanŃele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept 
material fiscal. 
     (2) Din raporturile de drept prevăzute la alin. (1) rezultă atât conŃinutul, cât şi cuantumul creanŃelor 
fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în: 
     a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume care constituie venituri ale 
bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, 
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taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), 
denumite creanŃe fiscale principale; 

   b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalităŃilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în 
condiŃiile legii, denumite crean Ńe fiscale accesorii . [...] 

Art. 22  - Obliga Ńiile fiscale 
     Prin obligaŃii fiscale, în sensul prezentului cod, se înŃelege: 
     a) obligaŃia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuŃiile şi 
alte sume datorate bugetului general consolidat; 
     b) obligaŃia de a calcula şi de a înregistra în evidenŃele contabile şi fiscale impozitele, taxele, contribuŃiile 
şi alte sume datorate bugetului general consolidat; 
     c) obligaŃia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuŃiile şi alte sume datorate bugetului 
general consolidat; 
     d) obligaŃia de a plăti dobânzi, penalităŃi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aferente 
impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obliga Ńii de plat ă 
accesorii ; 
     e) obligaŃia de a calcula, de a reŃine şi de a înregistra în evidenŃele contabile şi de plată, la termenele 
legale, impozitele şi contribuŃiile care se realizează prin stopaj la sursă; 
     f) orice alte obligaŃii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale. 

Art. 23  - Naşterea crean Ńelor şi obliga Ńiilor fiscale 
     (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanŃă fiscală şi obligaŃia fiscală corelativă se nasc în 
momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează. 

   (2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaŃia fiscală datorată. 
[...]. 
   Art. 91  - Obiectul, termenul şi momentul de la care începe s ă curg ă termenul de prescrip Ńie a 
dreptului de stabilire a obliga Ńiilor fiscale 
     (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaŃii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepŃia cazului 
în care legea dispune altfel. 
     (2) Termenul de prescripŃie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care s-a născut creanŃa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel. 
     (3) Dreptul de a stabili obligaŃii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 
     (4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracŃiune sancŃionată ca 
atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. [...] 

Art. 93  - Efectul împlinirii termenului de prescrip Ńie a dreptului de a stabili obliga Ńii fiscale 
Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripŃie a dreptului de stabilire a obligaŃiei fiscale, 

va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanŃă fiscală. [...] 
Art. 110  - Colectarea crean Ńelor fiscale [...] 
(2) Colectarea creanŃelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanŃă sau al unui titlu executoriu, după 

caz. 
     (3) Titlul de crean Ńă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanŃa fiscală, întocmit de 
organele competente sau de persoanele îndreptăŃite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
     a) decizia de impunere; 
     b) declaraŃia fiscală; 
     c) decizia referitoare la obligaŃii de plată accesorii; 
     d) declaraŃia vamală; 
     e) decizia prin care se stabilesc şi se individualizează datoria vamală, impozitele, taxele şi alte sume care 
se datorează în vamă, potrivit legii, inclusiv accesoriile; 
     f) procesul-verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiei, întocmit de organul prevăzut de lege, 
pentru obligaŃiile privind plata amenzilor contravenŃionale; 
     g) decizia de atragere a răspunderii solidare emisă potrivit art. 28; 

  h) ordonanŃa procurorului, încheierea sau dispozitivul hotărârii instanŃei judecătoreşti ori un extras certificat 
întocmit în baza acestor acte, în cazul creanŃelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanŃa 
judecătorească. [...]” 

Din textele de lege, mai sus citate, rezultă că dreptul organelor fiscale de a stabili obligaŃii 
fiscale corelative drepturilor de creanŃă fiscală se prescrie în termen de 5 ani care începe să 
curgă de la data de 1 ianuarie a  anului următor celui în care s-a născut creanŃa fiscală, iar ca 
efect al împlinirii termenului de prescripŃie organele fiscale nu mai emit titlu de creanŃă fiscală 
prin care se stabileşte şi se individualizează creanŃa fiscală. 

De asemenea, potrivit dispoziŃiilor legale termenul de prescripŃie se suspendă pe 
perioada cuprinsă între data începerii inspecŃiei fiscale şi data emiterii deciziei de impunere ca 
urmare a efectuării inspecŃiei fiscale. 

Se reŃine că, prevederile legale care reglementează prescripŃia extinctivă sunt imperative, 
acestea limitând perioada de timp în care se poate valorifica un drept. 
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Cu privire la data de la care începe să curgă termenul de prescripŃie în cazul verificării 
obligaŃiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, se constată că aceasta este în strânsă 
legătură cu momentul în care s-a născut creanŃa fiscală, respectiv cu momentul în care, potrivit 
legii, se constituie baza de impunere care le generează. 

În ceea ce priveşte momentul la care se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a 
determina obligaŃia fiscală datorată şi de la care începe să curgă termenul de prescripŃie, 
trebuie stabilit momentul în care se constituie baza de impunere care generează creanŃa 
fiscală şi obligaŃia fiscală corelativă, precum şi momentul în care se nasc dreptul de creanŃă 
fiscală şi obligaŃia fiscală corelativă. 

Astfel, în înŃelesul prevederilor art. 23 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, (în vigoare în anul 2011), naşterea dreptului organului fiscal de a stabili şi a 
determina obligaŃia fiscală datorată, este naşterea dreptului la acŃiune, respectiv a dreptului 
organului fiscal la acŃiunea de a stabili obligaŃii fiscale. 

Dreptul la acŃiune a organului fiscal pentru stabilirea obligaŃiilor fiscale se naşte la data la 
care a expirat termenul de depunere a declaraŃiei fiscale pentru perioada respectivă. 

Organul de soluŃionare a contestaŃiei, reŃine că contestatorul invocă prescripŃia dreptului 
organului fiscal de efectua o verificare privind impozitul pe venit aferent  anului 2011. 

În ceea ce priveşte impozitul pe venit  speŃei îi sunt incidente, în materia impunerii, 
prevederile art.83 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care precizează: 

“Art. 83 - Declara Ńia privind venitul realizat  
(1)*) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităŃi 

independente, venituri din cedarea folosinŃei bunurilor, venituri din activităŃi agricole, determinate în sistem real, au 
obligaŃia de a depune o declaraŃie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până 
la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. DeclaraŃia privind venitul realizat se 
completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. [...]”. 
 Potrivit dispoziŃiilor legale anterior citate, prescripŃia dreptului organelor fiscale de a stabili 
obligaŃii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care s-a 
născut creanŃa fiscală, respectiv de la data de 1 ianuarie a anului urm ător  momentului în 
care  s-a constituit baza de impunere a obliga Ńiei fiscale . 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, dreptul de 
creanŃă fiscală şi obligaŃia fiscală corelativă se nasc în acela şi moment, moment de la care 
se naşte şi dreptul organului fiscal de a stabili obliga Ńia fiscal ă datorat ă, iar obligaŃia 
fiscală cuprinde obligaŃia de a înregistra, calcula, plăti, declara şi orice alte obligaŃii care revin 
contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale. Expresia „dac ă legea 
nu prevede altfel” are o importan Ńă major ă pentru stabilirea dreptului de crean Ńă, pentru 
că în drept, prin legea fiscal ă au fost stabilite termene pân ă la care persoana impozabil ă 
trebuie s ă îşi îndeplineasc ă obliga Ńiile fiscale, abia dup ă împlinirea acestora organul 
fiscal fiind îndrept ăŃit s ă solicite stingerea obliga Ńiei .  

Astfel, o interpretare contrară ar presupune că organul fiscal are dreptul să solicite, spre 
exemplu, plata taxei, a impozitului pe venit, înainte de finalizarea perioadei fiscale de raportare 
şi de expirarea termenului de declarare, fapt care ar duce la încălcarea prevederilor legale în 
vigoare.  

Se reŃine că, venind în întâmpinarea nevoilor persoanelor impozabile, care după 
finalizarea perioadei fiscale, fie că este ea luna, trimestrul sau anul, au nevoie de timp ca să 
efectueze calculele impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume datorate bugetului general 
consolidat, statul a oferit acestora o perioadă „de graŃie”, acestea fiind termenele la care, în 
drept, se naşte dreptul de creanŃă fiscală şi dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina 
obligaŃia fiscală datorată.  

Se reŃine că, dreptul la acŃiune a organului fiscal pentru stabilirea obligaŃiilor fiscale se 
naşte la data la care a expirat termenul de depunere a declaraŃiei fiscale pentru perioada 
respectivă. 

Astfel, pentru impozitul pe venit aferent anului ….., obligaŃia declarativă şi de plată 
intervine la data de ….., iar termenul de prescripŃie a dreptului organelor de inspecŃie fiscală de 
a stabili obligaŃii fiscale suplimentare începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care s-a născut creanŃa fiscală, respectiv  de la data de …... 
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Prin urmare, în cazul analizat, termenul de prescripŃie începe să curgă de la data de …..  
şi se împlineşte la data de …... Cum inspecŃia fiscală a început la data de ….., aşa cum s-a 
consemnat în Raportul de inspecŃie fiscală, rezultă că organele de inspecŃie fiscală au stabilit 
prin  Decizia de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente 
diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. 
….. emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. ….., obligaŃia fiscală reprezentând impozit 
pe venit, în cadrul termenului legal de prescripŃie. 

Contribuabilul confundă, momentul constituirii bazei de impunere (determinarea venitului 
impozabil anual prin declaraŃia fiscală) cu momentul generării elementelor ce o compun 
(veniturile şi cheltuielile din cursul anului calendaristic). Or, din interpretarea sistematică a alin. 
(2) al art. 23 în raport cu alin. (1) al aceluiaşi articol din Codul de procedură fiscală, rezultă că 
momentul constituirii bazei de impunere este şi momentul în care se naşte dreptul organului 
fiscal de a stabili şi a determina obligaŃia fiscală datorată, care nu poate fi decât momentul în 
care expiră termenul până la care contribuabilul ar trebui să-şi îndeplinească obligaŃiile, să 
declare baza impozabilă şi să calculeze impozitul aferent. Orice acŃiune a organelor fiscale 
înainte de expirarea termenului de declarare ar fi contrară principiilor fiscale şi ar avea 
caracterul unui abuz, dreptul organelor fiscale de percepere a obligaŃiilor fiscale datorate de un 
contribuabil născându-se doar în momentul în care expiră termenul prevăzut de lege pentru 
declararea bazelor impozabile şi a impozitelor aferente. 

Cu privire la data de la care începe sa curgă termenul de prescripŃie în cazul verificării 
obligaŃiilor fiscale reprezentând TVA, se constată că aceasta este în strânsă legătură cu 
momentul în care s-a născut creanŃa fiscală, respectiv cu momentul în care, potrivit legii, se 
constituie baza de impunere care le generează. 
 În ceea ce priveşte momentul la care se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a 
determina obligaŃia fiscală datorată şi de la care începe să curgă termenul de prescripŃie, 
trebuie stabilit momentul în care se constituie baza de impunere care generează creanŃa 
fiscală şi obligaŃia fiscală corelativă, precum şi momentul în care se naşte dreptul de creanŃă 
fiscală şi obligaŃia fiscală corelativă. 
 Organul de soluŃionare a contestaŃiei, reŃine că domnul ….. invocă prescripŃia dreptului 
organului fiscal de a stabili obligaŃii fiscale reprezentând TVA pentru anul ….. 
 FaŃă de argumentul contribuabilului se reŃine că în ceea ce prive şte taxa pe valoarea 
adăugată, sunt incidente prevederile art.134 alin.2 şi alin.3 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ( în vigoare în perioada verificată), care 
precizează: 
 “Art. 134 - Faptul generator şi exigibilitatea - defini Ńii  
 [...]  (2) Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăŃită, în baza legii, să 
solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. 
 (3) Exigibilitatea plăŃii taxei reprezintă data la care o persoană are obligaŃia de a plăti taxa la bugetul 
statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Această dată determină şi momentul de la care se datorează 
majorări de întârziere pentru neplata taxei.” 
 De asemenea, potrivit prevederilor art.156^2 alin.(1) din acelaşi act normativ: 
 “ART. 156^2 - Decontul de tax ă 
 (1) Persoanele înregistrate conform art.153 trebuie să depună la organele fiscale competente, pentru 
fiecare perioadă fiscală, un decont de taxă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie 
perioada fiscală respectivă.”  

FaŃă de cele de mai sus, se reŃine că, pentru TVA aferent ă trimestrului IV 2011 
(octombrie 2011 – decembrie 2011), obliga Ńia declarativ ă intervine la data de 25.01.2012 , 
iar termenul de prescripŃie a dreptului organelor de inspecŃie fiscală de a stabili obligaŃii 
suplimentare cu titlu de TVA începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului urm ător celui 
în care s-a n ăscut crean Ńa fiscal ă, respectiv de la data de 01 ianuarie 2013  şi se împlineşte 
la data de 31 decembrie 2017 .  

Prin urmare, faŃă de cele mai sus prezentate, reŃinem că, argumentele contestatorului cu 
privire la efectul împlinirii termenului de prescripŃie a dreptului organelor de inspecŃie fiscală de 
a stabili obligaŃii fiscale aferente anului 2011 nu este întemeiat,  întrucât inspec Ńia fiscal ă a 
început  înăuntrul termenului de prescrip Ńie. 
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 B) Referitor la  taxa pe valoarea ad ăugată in suma de ….. lei, impozit pe venit in 
suma de ….. lei si  contribu Ńia de asigur ări sociale de s ănătate în sum ă de ….. lei, 
stabilite suplimentar de plat ă, aferent ă veniturilor realizate din vânzarea de autovehicule , 
organul de solu Ńionare a contesta Ńiei constat ă urm ătoarele: 
 În fapt , prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….. încheiat de reprezentanŃii A.J.F.P. …..  
la persoana impozabilă ….., a fost efectuată o verificare privind modul de înregistrare şi virare 
a obligaŃiilor fiscale către bugetul de stat privind taxa pe valoarea adăugată pentru perioada 
….., impozitul pe venit şi contribuŃiile de asigurări sociale de sănătate pentru perioada …... 
 Prin actul de inspecŃie fiscală se precizează că, pentru veniturile realizate din activitatea 
cu caracter de continuitate constând în „achiziŃia şi vânzarea de autoturisme” în mod repetat, în 
perioada ….., persoana fizică ….. nu a depus la organele fiscale declaraŃiile privind veniturile 
realizate în România. 
 Constatările din Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….. s-au realizat pe baza informaŃiilor 
puse la dispoziŃie de Primăria …... 
 Referitor la majorarea venitului impozabil cu suma de ….. lei mentionam ca persoana 
impozabilă ….. a achiziŃionat in perioada ….. -…..  , un numar de …..  autoturisme, din care 
….. in anul ….. in anul ….., si ….. in anul ….., care au fost considerate de către organele de 
inspecŃie fiscală ca fiind achiziŃionate în scopul revânzării, activitate pentru care nu a fost 
autorizat conform legii şi în urma căreia a obŃinut venituri impozabile. 
 În baza documentelor puse la dispoziŃie de Primăria ….., organele de inspecŃie fiscală au 
procedat la verificarea modului de îndeplinire a obligaŃiilor fiscale de către domnul ….., 
constatând că în accepŃiunea legii fiscale, respectiv a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
acesta a efectuat fapte de comerŃ din care au rezultat venituri impozabile. 
 Astfel, organele de inspecŃie fiscală, au stabilit că urmare a activităŃii desfăşurate, care în 
accepŃiunea Codului fiscal constituie fapte de comerŃ, domnul ….. a obŃinut venituri comerciale, 
venituri supuse impozitului pe venit, pe care nu le-a declarat la organul fiscal teritorial, 
respectiv AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice …..  . 
 În atare situaŃie, organele de control, au stabilit că urmare a activităŃii desfăşurate în 
perioada ….. -….., domnul ….. a obŃinut un venit net în sumă totală de ….. lei ( din care in 
anul …..  a realizat venituri  in suma de ….. lei pentru care organele de inspectie fiscala nu au 
calculat impozit aferent intrucat acesta a inregistrat pierdere fiscala in anii anteriori) calculat 
astfel: venituri totale brute in suma totala de ….. lei – cheltuieli totale in suma de ….. lei . 
 Mentionam ca in anii …..  contribuabilul a înregistrat pierdere fiscală. 
 Organele de inspecŃie fiscală, au stabilit că urmare a activităŃii desfăşurate în perioada 
verificată, domnul ….. a obŃinut venituri în perioada …..,  pentru care datorează impozit pe 
venit suplimentar  in suma totala de ….. lei (…..),  pentru care organele de inspectie fiscala au 
stabilit  o contribuŃie de asigurări sociale de sănătate suplimentare în sumă totală de …..  lei  
  Aferent bazei impozabile stabilite suplimentar pentru anul …..  in suma de ….. lei,  si 
pentru care nu a fost calculat impozit pe venit, organele de inspectie fiscala au stabilit o 
contribuŃie de asigurări sociale de sănătate suplimentara în sumă totală de …..  lei  
 De asemenea, prin actul de inspecŃie fiscală se precizează că persoana impozabilă ….. 
nu s-a înregistrat ca plătitor de TVA în evidenŃele organelor fiscale şi nu a condus evidenŃa 
fiscală şi contabilă privind TVA. 
 Întrucât operaŃiunile efectuate de contribuabil în România în scopul obŃinerii de venituri cu 
caracter de continuitate, constând în „achiziŃia şi vânzarea de autoturisme” în mod repetat, se 
încadrează în categoria operaŃiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA, conform art.126 
alin.(1) din Codul fiscal, la control s-a stabilit că ….. a realizat in luna septembrie …..  o cifră 
de afaceri cumulată în sumă de ….. lei, depăşind astfel plafonul de scutire de 35.000 euro 
(119.000 lei) prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal, fără însă a solicita înregistrarea în 
scopuri de TVA la organul fiscal teritorial, conform prevederilor art. 153 alin.(1) lit.b) din Codul 
fiscal, până la data de ….., situaŃie în care ar fi fost înregistrat în scopuri de taxă începând cu 
…... 
 Prin urmare, pentru tranzacŃiile cu autoturisme efectuate după data de ….. - operaŃiuni 
taxabile în valoare totală de ….. lei ….. - în baza prevederilor art.126 alin.(1), art.127 alin.(1) şi 
(2), art. 128 alin.(1), art.152 alin.(1), (2) şi alin.(6) şi art.153 alin.(1) lit.b) din Legea 
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nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a pct.23 alin.(1) şi 
alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G.nr.44/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, art.310 alin.(6) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a pct.36 lit.b), pct.86 alin.(4) lit.a)-c) din 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G.nr.1/2016, organele de 
inspecŃie fiscală au stabilit în sarcina persoanei impozabile ….., TVA colectată în sumă totală 
de ….. lei , prin aplicarea procedeului sutei mărite (24 x 100/124) asupra veniturilor încasate în 
perioada ….., respectiv aplicarea procedeului sutei mărite (20 x 100/120) asupra veniturilor 
încasate în anul 2016 si  aplicarea procedeului sutei mărite (119 x 100/119) asupra veniturilor 
încasate în anul 2017.   
  În consecinŃă, având în vedere cele constatate, organele de inspecŃie fiscală au stabilit 
că persoana fizică ….. datorează taxă pe valoarea adăugată suplimentară  în sumă de ….. lei 
.  
 Urmare deficienŃelor constatate prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….., ce a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente 
diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. 
….. si a Deciziei de impunere privind obligatiile principale aferente diferentelor bazelor de 
impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice nr. ….., organele de inspecŃie 
fiscală au formulat Sesizarea Penală nr. ….. în care sunt consemnate constatările înscrise în 
Raportul de inspecŃie fiscală şi în Decizia de impunere din data de ….., concluzia acestora fiind 
următoarea:  „Avand in vedere  cele de mai sus, urmează ca dumneavoastra, in limitele competentelor ce va 
revin , sa stabiliti daca in speta fapta retinuta intruneste elementele constitutive ale infractiunii enuntate”. 

 Sesizarea Penală nr. ….. a fost înaintată organelor de cercetare penală, respectiv 
Parchetului de pe lângă Tribunalul ….., urmând ca organele de cercetare să dispună asupra 
existenŃei sau inexistenŃei faptelor de natură penală cu influenŃe fiscale, săvârşite de către 
domnul  ….., din …... 

Organele de inspecŃie fiscală, în cuprinsul Plângerii Prealabile, menŃionează că, 
prejudiciul cauzat Bugetului General Consolidat al Statului de către d-nul …..  este în sumă 
totală de ….. lei  reprezentând  obligaŃii fiscale de natura taxei pe valoarea adaugata (….. lei)  
si   impozit pe venit (….. lei ) si CASS (….. lei ) . 

În drept , sunt aplicabile prevederile art.277 alin.(1) lit.a) şi art.279 alin.(5) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care 
precizează: 

,, Art. 277 - Suspendarea procedurii de solu Ńionare a contesta Ńiei pe cale administrativ ă 
(1) Organul de soluŃionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluŃionarea cauzei atunci 

când: 
a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenŃa indiciilor 

săvârşirii unei infracŃiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare şi a cărei 
constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluŃiei ce urmează să fie dată în procedură administrativă; […]. 

Art. 279 - Solu Ńii asupra contesta Ńiei […] 
(5) Prin decizie se poate suspenda soluŃionarea cauzei, în condiŃiile prevăzute de art. 277. […]”. 
Potrivit acestor prevederi legale, organul de soluŃionare a cauzei poate suspenda prin 

decizie motivată soluŃionarea cauzei atunci când există indicii cu privire la săvârşirea unei 
infracŃiuni care are o înrâurire hotărâtoare asupra soluŃiei ce urmează  să fie  dată în procedura 
administrativă.  

Astfel, între stabilirea obligaŃiilor înscrise în Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….. care a 
stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale 
aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane 
fizice nr. ….. si a Deciziei de impunere privind obligatiile principale aferente diferentelor 
bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice nr. ….. şi 
stabilirea caracterului infracŃional există o strânsă interdependenŃă de care depinde 
soluŃionarea cauzei pe cale administrativă. 

Această interdependenŃă constă în faptul că, în cauză, se ridică problema realităŃii 
situaŃiei  fiscale corecte a contribuabilului, respectiv realitatea tranzacŃiilor, întrucât în funcŃie de 
rezultatele la care vor ajunge organele de cercetare penală depinde soluŃionarea cauzei pe 
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cale administrativă, respectiv dacă, contribuabilul datorează bugetului de stat obligaŃiile fiscale 
stabilite de control. 

Potrivit Codului de procedură penală, cercetarea penală reprezintă activitatea specifică 
desfăşurată de organele de urmărire penală, având ca scop strângerea probelor necesare cu 
privire la existenŃa infracŃiunilor, la identificarea făptaşilor şi la stabilirea răspunderii acestora, 
pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Aceste 
aspecte pot avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluŃiei ce urmează să fie dată în procedură 
administrativă. 

În acest sens, organele administrative nu se pot pronunŃa pe fondul cauzei înainte de a 
se finaliza soluŃionarea laturii penale, având în vedere principiul de drept ,,penalul Ńine în loc 
civilul”. 

 Potrivit doctrinei, acŃiunea penală are întâietate faŃă de acŃiunea civilă deoarece, pe de o 
parte, cauza materială unică a celor două acŃiuni este existenŃa indiciilor săvârşirii unei 
infracŃiuni, iar pe de altă parte, soluŃionarea acŃiunii civile este condiŃionaŃă de soluŃionarea 
acŃiunii penale în privinŃa existenŃei faptei. 

Având în vedere cele arătate mai sus, precum şi faptul că prioritatea de soluŃionare o au  
organele de urmărire penală, care se vor pronunŃa asupra caracterului infracŃional al faptelor, 
potrivit principiului de drept ,,penalul Ńine în loc civilul”  consacrat prin art. 19 alin.(2) din 
Codul de Procedură Penală, până la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latură penală, 
D.G.R.F.P. Ploieşti  prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii nu se poate investi cu soluŃionarea pe 
fond a cauzei, procedura administrativă urmând a fi reluată în conformitate cu prevederile 
art.277 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, care precizează: 

“Art. 277 - Suspendarea procedurii de solu Ńionare a contesta Ńiei pe cale administrativ ă [...] 
(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după 

caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluŃionare competent potrivit alin.(2), indiferent dacă motivul 
care a determinat suspendarea a încetat ori nu. [...].” 

De asemenea, pct.10.2 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin OPANAF nr.3741/2015, 
prevede: 

“10.2. Dacă prin decizie se suspendă soluŃionarea contestaŃiei până la rezolvarea cauzei penale, organul 
de soluŃionare competent va relua procedura administrativă, în condiŃiile art. 276 alin. (1) din Codul de procedură 
fiscală, numai după încetarea definitivă şi executorie a motivului care a determinat suspendarea, la cererea 
contestatarului sau a organului fiscal. Aceasta trebuie dovedită de către organele fiscale sau de contestator printr-
un înscris emis de organele abilitate. SoluŃia dată de organele de cercetare şi urmărire penală trebuie însoŃită de 
rezoluŃia motivată, atunci când suspendarea a fost pronunŃată până la rezolvarea cauzei penale. Dacă solicitarea 
de reluare a procedurii de soluŃionare aparŃine împuternicitului contestatorului, altul decât cel care a formulat 
contestaŃia, acesta trebuie să facă dovada calităŃii de împuternicit, conform legii. [...]”. 

Se reŃine că justa înŃelegere a prevederilor legale mai sus invocate trimite la concluzia că 
decizia privind suspendarea cauzei se impune a fi luată ori de câte ori este vădit că soluŃia 
laturii penale a cauzei are o înrâurire hotărâtoare asupra dezlegării pricinii, suspendarea 
soluŃionării având natura de a preîntâmpina emiterea unor hotărâri contradictorii. 

A proceda altfel, ar însemna să fi ignorat cercetările organelor de urmărire penală 
efectuate în cauză, în condiŃiile în care organele de inspecŃie fiscală au sesizat organele de 
cercetare penală  constatându-se indiciile săvârşirii unor infracŃiuni, fapt ce ar fi putut conduce 
la o contrarietate între hotărârea penală şi cea civilă, care ar fi determinat afectarea prestigiului 
justiŃiei şi a ordinii publice, cu  consecinŃele ce ar fi putut decurge din această situaŃie. 

 Luând în considerare cele precizate mai sus, se reŃine că până la pronunŃarea unei 
soluŃii definitive pe latură penală, D.G.R.F.P. Ploieşti prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii nu 
se poate investi cu soluŃionarea pe fond a cauzei, motiv pentru care se va suspenda 
solu Ńionarea  contesta Ńiei formulată de domnul ….. din ….., cu privire la suma totală 
contestată de ….. lei  reprezentând  obligaŃii fiscale de natura taxei pe valoarea adăugată  (….. 
lei), impozitului pe venit (….. lei) şi CASS (….. lei), stabilite suplimentar prin Decizia de 
impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente diferenŃelor bazelor de 
impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. ….. si Decizia de 
impunere privind obligatiile principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in 
cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice nr. ….., procedura administrativă urmând a fi 
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reluată în conformitate cu prevederile art. 277 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 

 
IV. Concluzionând analiza contesta Ńiei formulat ă de dl. ….. din comuna …..,  judeŃul 

….., împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente 
diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. 
…..  si Deciziei de impunere privind obligatiile principale aferente diferentelor bazelor de 
impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice nr. ….., acte administrativ 
fiscale emise de  A.J.F.P. ….., în conformitate cu prevederile art. 277 alin.(1) lit.a) şi alin.(3) 
ca şi cele ale art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 

 
D E C I D E : 
 

 1. Suspendarea solu Ńionării contesta Ńiei  pentru suma totală contestata de ….. lei  
reprezentând : 
- taxa pe valoarea adăugată stabilita suplimentar……………………………………...….. lei; 
- impozit pe venit stabilit suplimentar..……………………………………………………… ….. lei; 
- contribuŃie  de asigurări sociale de sănătate suplimentara……………………………...….. lei. 

SoluŃionarea contestaŃiei va fi reluată la data la care contribuabilul sau organul fiscal va 
sesiza organul de soluŃionare competent că motivul care a determinat suspendarea a încetat în 
condiŃiile legii, în conformitate cu dispoziŃiile normative precizate în motivarea deciziei. 

 
2. Prezenta decizie este definitiv ă în sistemul c ăilor administrative de atac , dar 

poate fi atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen 
de 6     ( şase) luni de la data comunicării,  conform prevederilor legale. 

 
                                           

 
DIRECTOR GENERAL  

 


