
 1 

 
 
 

 
       

���������

 
 
 
                                                                                                                                
 

 
 

 

    DECIZIA  NR.  ____89____ 
                                                      din  ____05.09.2011____ 

  
 

Privind  solu�ionarea  contesta�iei formulat� de X X  
cu domiciliul în municipiul ...., B-dul X X  nr. X, bl.X, sc.X, ap.X, jud. ...., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
         a jude�ului .... sub nr. X din 19.04.2010 
 �i reînregistrat� sub nr. X din 13.07.2011 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... a fost sesizat� de Activitatea 

de Inspec�ie Fiscal� .... prin adresa nr. X din 20.10.2009, înregistrat� la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului .... sub nr. X din 19.04.2010 cu privire la contesta�ia 
formulat� de X X. 

 
Prin adresa nr. X din 21.06.2011, Serviciul juridic precizeaz� c�, prin Decizia nr. X 

din 16.06.2011 pronun�at� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie a României în Dosarul nr. 
X/39/2010, se admite recursul formulat de X X, caseaz� sentin�a recurat�, admite ac�iunea 
�i anuleaz� Decizia nr.X/25.05.2010 �i oblig� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului .... s� solu�ioneze contesta�ia.                                                           
  

X X, cu domiciliul în municipiul ...., B-dul X X nr. X, bl.X, sc.X, ap.X, contest� 
m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ie fiscal� nr.X din 15.03.2010, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 15.03.2010, întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� ...., 
privind suma total� de X lei reprezentând: 

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

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i art. 209 alin. 

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

 

         Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a   
         Jude�ului Suceava 
         Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

                    
  Str. x 
  Tel : x 
  Fax : x 
  e-mail :  

      Ministerul Finan�elor Publice 
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I. Persoana fizic� X X contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 
15.03.2010, emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� ...., în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 15.03.2010, privind obliga�iile fiscale în sum� total� de X 
lei, reprezentând TVA în sum� de X lei �i major�ri de întârziere TVA în sum� de X 
lei. 

 
1.Modul de stabilire a activit��ii economice desf��urate de persoana impozabil� 
În sus�inerea contesta�iei, petenta precizeaz� c� în perioada 2007 – 2009, în 

conformitate cu prevederile Legii locuin�elor nr. 114/1996, a ob�inut urm�toarele 
autoriza�ii de construc�ii: 

 
 
Data  
autoriza- 
tiei 

 
Nr. 
autoriza�iei 
de 
construc�ie  

Titular 
autorizatie 
de 
constructie 
emis� de 
prim�ria 
.... 

 
Adresa 
lucr�rilor 
autorizate 

 
Tipul 
lucr�rilor 
autorizate 

 
Certificat de 
urbanism 
emis de 
Primaria .... 

 
Acord 
MLPAT .... 

 
Lucr�ri 
autorizate 
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Petenta precizeaz� c� prin finalizarea construc�iei de �arpante conform autoriza�iilor  sus-
men�ionate, prin amenajarea acestora, au fost ob�inute locuin�e care au fost vândute astfel: 
 

Nr. 
Crt.  

Data incheierii 
contract 

Nr. contract Vanz�tor cump�r�tor Adresa Imobil Valoare lei 
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6       
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În sus�inerea contesta�iei petentul precizeaz� urm�toarele: 
1. Activitatea imobiliar� a fost desf��urat� de dou� persoane fizice în comun - X �i 

X X �i nu de o singur� persoan�.  
Dac� autoriza�iile nr. X/2007 �i X/2007 au fost eliberate numai pe numele X X, 

restul autoriza�iilor, respectiv X, toate din anul 2008, au fost ob�inute pe numele X X �i X, 
intabularea dreptului de proprietate s-a efectuat pe numele ambilor asocia�i, iar actele de 
vânzare cump�rare au respectat aceea�i procedur�. 

Din cele dou� procese verbale de control întocmite de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal� în luna octombrie 2009, din documentele puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie 
fiscal�, respectiv autoriza�iile de construire, precum �i declara�iile autentificate sub nr. 
268 a Biroului Notarului Public X dat� de persoana fizic� X, rezult� c� aceast� activitate 
de construire a fost realizat� în asociere cu cele dou� persoane fizice, X X �i X, �i 
nicidecum individual, respectiv X - X. 

Contestatorul precizeaz� de asemenea c� a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� 
�i documente de achizi�ie de�inute atât de el cât �i de X, documente pe baz� c�rora ar 
urma s� î�i exercite dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 din Legea 
571/2003, în cazul în care s-ar datora TVA. 
  
 De asemenea, petenta precizeaz� c�, de�i la 15 februarie 2010, înaintea începerii 
inspec�iilor fiscale avizate, a depus o cerere înregistrat� sub nr. X prin care solicita 
conexarea inspec�iilor fiscale dispuse la cele dou� persoane fizice, motivat de faptul c� 
aceast� activitate a avut loc în asociere, depunând în acest sens �i o declara�ie notarial� 
din care rezult� acest lucru, atât X X cât �i X au f�cut obiectul unor inspec�ii fiscale 
separate cu decizii de impunere. 
 Astfel, la data de 19 februarie 2010 începe inspec�ia fiscal� dispus� la X X, 
consemnat� în registrul unic de control la pozi�ia nr. 1, iar la data de 25 februarie 2009, 
prin adresa nr. X a fost în�tiin�at c� s-a dispus verificarea separat� a persoanelor fizice �i a 
fost înregistrat în scopuri de TVA individual. 
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 Contestatorul consider� c�, urmare a documentelor prezentate �i a cererii depuse în 
data de 15 februarie 2010, prin care s-a solicitat conexarea dosarelor de inspec�ie fiscal�, 
inspectorii fiscali ar fi trebuit s� dispun� înregistrarea în scopuri TVA a asocierii X X �i X 
�i emiterea unei singure decizii de impunere. 
 
  Cu atât mai mult, în situa�ia în care tranzac�iile efectuate s-ar dovedi a nu fi 
opera�iuni scutite, petenta consider� c� prin modul de înregistrare în scopuri TVA �i a 
efectu�rii inspec�iilor fiscale separate au fost priva�i de posibilitatea de a-�i exercita 
dreptul de deducere pentru achizi�iile efectuate în scopul edific�rii �arpantelor 
mansardate. 
 
 Petenta precizeaz� c� efectuarea inspec�iei fiscale numai pentru X X, impunerea 
acestora separat �i emiterea deciziei de impunere nr. X/10.03.2010 au fost f�cute cu 
înc�lcarea prevederilor art. 125, alin. 1 �i art. 156 alin. 4, din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal actualizat la data de 31 decembrie 2008, precum �i a normelor metodologice 
date în aplicarea art. 156. 
 De asemenea, se precizeaz� c�, efectuarea inspec�iei fiscale numai pentru X X, 
impunerea acestora separat, �i emiterea decizie de impunere nr. X din data de 10 martie 
2010, limiteaz� dreptul de deducere al persoanei impozabile generat� de asocierea X X �i 
X prev�zut� la art. 146, art. 147 alin. 1 �i art. 156 alin. 6  din Legea 571/2003 actualizat� 
la data de 31 decembrie 2008, precum �i a normelor metodologice date în aplicarea art. 
156. 
 Contestatorul precizeaz� c� prin considerarea c� activitatea economic� desf��urat� 
de c�tre asocierea X – X este efectuat� de dou� persoane impozabile distincte �i 
obstruc�ionarea dreptului de deducere, decizia de impunere nr. X/10.03.2010 contravine 
principiilor prev�zute în Directiva 2006/11/CE A Consiliului din 28 noiembrie 2006 
privind sistemul comun al taxei pe valoare ad�ugat�. 
 
 2. Stabilirea obliga�iilor de plat� la TVA în anul 2007 
 Petenta precizeaz� c� organele de inspec�ie au stabilit în mod eronat c� ar fi 
persoan� impozabil� din anul 2007, aplicând nelegal prevederile unei norme legale intrat� 
în vigoare cu data de 1 ianuarie 2008. 
 
 În sprijinul acestei ap�r�ri petentul invoc� adresa nr. X prin care Agen�ia Na�ional� 
de Administrare precizeaz� în mod expres Camerei Notarilor Publici din România faptul 
c� începând cu 1ianuarie 2008, persoanele fizice care, ac�ionând de o manier� 
independent� înstr�ineaz� construc�ii  noi sau p�r�i ale acestora (…) ce dep��esc 
plafonul de 35.000 (…) sunt obligate s� solicite înregistrarea în scopuri TVA la organul 
fiscal competent �i s� achite taxa pe valoare ad�ugat�. 
 Practic, începând cu 1 ianuarie 2008, se modific� statutul tranzac�iilor cu cl�diri noi 
din opera�iuni scutite ca urmare a faptului c� persoana impozabil� nu �i-a exercitat dreptul 
de deducere în opera�iuni impozabile chiar dac� acesta nu a dedus TVA-ul aferent 
construirii.   
 Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2008, România ca stat membru al 
Comunit��ii Europene, a optat ca persoanele fizice care efectueaz� opera�iunile prev�zute 
la art. 12 din Directiva CE privind TVA s� devin� persoane impozabile. 
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 Op�iunea a fost l�sat� la latitudinea statului membru de Directiva european� privind 
TVA-ul, este primat� prin modific�rile efectuate de OUG 106/2007, cu aplicabilitate de la 
1 ianuarie 2008, iar inciden�a normei de drept nu poate avea efect retroactiv. 
 Contestatorul precizeaz� c� prin raportul de inspec�ie fiscal� s-a stabilit în mod 
eronat c� plafonul special de scutire pentru întreprinderile mici, în valoare de 35.000 euro 
calcula�i la cursul valutar valabil la data ader�rii a avut loc în luna noiembrie 2007, 
calculându-se în mod eronat TVA începând cu data de 1 ianuarie 2008. 
 Opera�iunile pe care contestatorul le consider� c� au fost incluse eronat de organul 
de control în baza impozabil� ca urmare a aplic�rii gre�ite a legii sunt urm�toarele: 
 

Nr. 
crt. 

Nr. autoriza�ie 
construc�ie/data 

Nr. contract 
vanzare/data 

Valoare/ 
valuta 

Curs 
BNR/lei 

Valoarea/lei Cumparator TVA 
calculat 
de 
organele 
fiscale 

1        
2        
3        
4        
5        
   
 

Petentul consider� c� stabilirea prin decizia de impunere nr. X din 15 martie 2010, a 
debitului TVA pentru perioada ianuarie 2008 – aprilie 2008, în sum� de X lei �i 
major�rile aferente, s-a f�cut cu înc�lcarea urm�toarelor prevederi legale:  

 
� Legea 571/2003 privind Codul fiscal valabil în 2008 înainte de modificare 

prin OUG 106-2007, numai cu prevederile care intr� în vigoare în anul 2008, �i anume  
art. 141, alin. 2, lit.f. 
 

� Legea 571/2003 modificat prin OUG 106-2007, numai cu prevederile care               
intr� în vigoare în anul  2008 - art. 141, alin.2, lit.f, Directiva 2006/112/CE A Consiliului 
din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare ad�ugat� - art. 12. 
 

� Ordonan�a de urgen�� nr. 106/2007 – pentru modificarea �i completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal - pct. 51. 
 
 3. Includerea în baza impozabil� a contractului de vânzare nr. X din 
octombrie 2009 prin care se vinde o construc�ie veche, respectiv a apartamentului 
situat în ...., b-dul X X, nr. X bl.X, ap.X. 
 
 În data de 13 octombrie 2009 s-a încheiat contractul de vânzare cump�rare nr. X 
prin care X X �i X X au vândut apartamentul nr. X situat în blocul X, .... X X, nr. X, cu 
pre�ul de X lei. 
 Petentul precizeaz� c� vânzarea acestui imobil a fost inclus� gre�it în activitatea 
economic� �i în baza impozabil� TVA din urm�toarele motive: 

1. Nu face parte din activitatea economic� a asocierii X - X, imobilul respectiv fiind 
bun comun dobândit în timpul c�s�toriei de c�tre X X �i X X. 
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2. Nu îndepline�te condi�ia de a fi cl�dire nou�, a�a cum rezult� din extrasul de 
carte funciar� eliberat de c�tre ANCPI ...., cl�direa fiind în proprietatea sa de la data de 13 
iunie 2001, la data dobândirii, data primei ocup�ri fiind cu extrem de mul�i ani în urm�, 
a�a cum rezult� din extrasul de carte funciar� eliberat de OCPI ..... 

Tranzac�ia efectuat� în baza contractului de vânzare – cump�rare sus men�ionat nu 
are caracter comercial a�a cum este prev�zut la art. 127 din Codul fiscal iar în al doilea 
rând  chiar dac� prin absurd s-ar re�ine caracterul ei economic – este o opera�iune scutit� 
în conformitate cu prevederile art. 141 alin. 2 lit. f în vigoare la data de încheierii 
contractului de vânzare cump�rare.  

 
Petentul consider� c� stabilirea prin decizia de impunere nr. X din 15 martie 2010, a 

debitului TVA în sum� de X lei �i a major�rilor aferente, pentru contractul de vânzare-
cump�rare nr. X din 13 octombrie 2009 prin care s-a vândut un apartament de�inut din 
anul 2001, respectiv o cl�dire veche, a fost f�cut� cu înc�lcarea prevederilor art. 141 �i art. 
127 alin. 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal modificat� prin OUG 106/2007, 
numai cu prevederile care intr� în vigoare în anul 2008. 

 
4. Includerea în baza impozabil� a contractului de vânzare cump�rare nr. 

..../27 octombrie 2009 prin care s-a vândut un teren arabil.  
Contestatorul precizeaz� c� în data de 27 octombrie 2009 s-a încheiat contractul de 

vânzare cump�rare nr. X prin care X X �i X X împreun� cu X �i X au vândut suprafa�a de 
....teren arabil situat în extravilanul comunei X cu un pre� de X lei. 

Calitatea �i tipul terenului rezult� atât din extrasul de carte funciar� nr. X a comunei 
cadastrale X cât �i din adeverin�a nr. X/22.03.2010 eliberat� de prim�ria comunei X din 
care rezult� acest lucru. 

De asemenea petentul consider� c� vânzarea acestui teren a fost inclus� gre�it în 
activitatea economic�  desf��urat�  �i în baza impozabil� TVA, deoarece în conformitate 
cu prevederile art. 141, alin. 2, lit. l, este o opera�iune scutit�. 

 
Stabilirea prin decizia de impunere nr. X din 15 martie 2010, a debitului TVA 

eferent contractului de vânzare – cump�rare teren agricol nr. X/27.10.2009, în sum� de X 
lei �i a major�rilor aferente, a fost f�cut� cu înc�lcarea prevederilor art. 141 din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
5. Încadrarea ca opera�iuni impozabile a vânz�rilor de apartamente  rezultate 

prin amenajarea �arpantelor construite 
 
Petentul precizeaz� c�, a�a cum rezult� din obiectul autoriza�iilor de construire, a 

fost autorizat pentru executarea de �arpante cu amenajare de mansarde �i nu de amenajare 
sau extindere cl�dire. 

Eliberarea autoriza�iilor de construire s-a efectuat cu respectarea legisla�iei în 
domeniu, construc�ia de �arpante mansardate fiind considerat� de c�tre autorit��ile 
competente ca fiind lucrare de reabilitare termic�, acordul de a amenaja spa�ii de locuit 
destinate vânz�rii fiind ob�inut ca �i compensare pentru investitorul care reface fa�adele �i 
reabiliteaz� termic blocurile. 

De asemenea, petentul precizeaz� c� aceste aspecte rezult� din avizele de urbanism 
ata�ate la contesta�ie. 
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Defini�ia �arpantei precizeaz� c� este „acoperi�” �i c� are rolul de a asigura 
protec�ia împotriva fenomenelor meteorologice, protec�ia termic� �i fonic� a locuin�ei. 

Petentul sus�ine c� apartamentele amenajate în �arpantele mansardate care au fost 
construite �i vândute nu pot fi încadrate în categoria „construc�ie nou�” sau „parte din 
construc�ie” deoarece, a�a cum este definit� la art. 141 alin. 2 lit.f teza II din Legea nr. 
571/2003, structura, natura sau destina�ia blocurilor de locuin�e pe care s-au construit 
aceste mansarde nu au fost modificate, iar costul acestor amenaj�ri, exclusiv taxa, nu se 
ridic� la minimum 50% din valoarea de pia�� a blocului, ulterior supraetaj�rii, pentru a fi 
supu�i la plata TVA. 

Prin mansardare se transform� spa�iul dintre acoperi� �i ultimul nivel al blocului, 
ulterior construirii �arpantei, iar prin aceast� transformare – efectuat� la un bloc cu patru 
etaje este mai mult evident c�, valoarea apartamentelor construite la mansarde nu 
dep��e�te 50% din valoarea blocului întreg a�a cum se dovede�te cu raportul de evaluare a 
�arpantei mansard� pe care a construit-o la blocul X din str. X din ...., din care rezult� c� 
valoarea �arpantei mansardate reprezint� 16% din valoarea blocului. 

De asemenea, se precizeaz� c�, din acordul dat de Inspectoratul de stat în 
construc�ii, în vederea ob�inerii autoriza�iilor de construire, ce formeaz� obiectul 
inspec�iei fiscale  - rezult� c� mansardarea s-a efectuat „f�r� schimbare de destina�ie” �i 
c� reprezint� interven�ii la cl�diri existente. 

În sprijinul ap�r�rii contestatorului, c� mansarda nu este o construc�ie nou� sau 
parte dintr-o construc�ie nou�, în sensul art. 141 alin. 2 lit.f din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, se invoc� �i legisla�ia în domeniu construc�iilor, cum ar fi Normativul pentru 
proiectarea mansardelor la cl�dirile de locuit, indicativ NP – 064/2002. 

De asemenea, potrivit legisla�iei în vigoare privind disciplina în construc�ii, 
documenta�ia necesar� pentru ob�inerea autoriza�iei de construc�ie a unei mansarde la o 
cl�dire existent� difer� fa�� de o cl�dire nou�, în sensul c�, la construc�iile de mansard� se 
cere: acordul Inspectoratului de stat în construc�ii, un raport de expertiz� tehnic� a 
construc�iei existente �i acordul tuturor locatarilor, deoarece vizeaz� o amenajare 
reamenajare, în timp ce la o construc�ie nou� se cere: titlu de proprietate asupra terenului, 
extras de carte funciar�, planuri cadastrale vizate de OCPI, avizele de la furnizorii de 
utilit��i, studiul geotehnic al terenului, proiect realizat de o firm� autorizat�, verificare 
proiect, fiind o construc�ie realizat� pe p�mânt.   

Fa�� de cele expuse anterior, contestatorul consider� c� tranzac�iile efectuate, care 
formeaz� obiectul inspec�iei fiscale, sunt scutite de TVA din urm�toarele motive: 

1. �arpant� mansardat� cu amenajarea de spa�ii de locuit nu este o cl�dire în sine, 
a�a cum rezult� din probele anexate, precum �i din analiza legisla�iei în construc�ii, 
deoarece nu este o construc�ie fixat� pe p�mânt fiind un acoperi� pus peste o cl�dire 
existent� în interiorul c�ruia s-au amenajat spa�ii de locuit.  

2. Cl�dirile peste care s-au construit �arpante mansardate sunt considerate cl�diri 
amenajate/reamenajate. 

3. �arpanta mansardat� cu amenaj�ri de spa�ii de locuit reprezint� o interven�ie la o 
cl�dire existent� �i nu poate fi judecat� individul ci numai în ansamblu cu cl�direa 
existent�. 

4. Un bloc vechi de 30 de ani nu va deveni niciodat� o construc�ie nou� prin 
suprapunerea unui acoperi�, respectiv a unei �arpante mansardate, acestora fiindu-le 
aplicabil� regula general� de la art. 141, alin. 2, lit.f din Legea 571/2003.  
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Toate aceste aspecte tehnice rezult� din expertizele extrajudiciare depuse la organul 
fiscal, anexate la contesta�ie. 

De asemenea, petentul precizeaz� c� aceste rapoarte �i puncte de vedere tehnice au 
fost întocmite de exper�ii MLPAT, exper�i tehnici agrea�i de Ministerul de Justi�ie, 
profesori universitari doctori în construc�ii, persoane care nu se cunosc între ele �i care au 
precizat fiecare individual c� prin executarea �arpantelor mansardate, la blocurile cu patru 
nivele, nu au loc modific�ri care s� modifice natura, destina�ia sau structura cl�dirii 
existente �i sub nici o form� un bloc vechi de 30 de ani nu va deveni o construc�ie nou� 
prin suprapunerea unei �arpante mansardate. 

Totodat�, faptul c� prin amenajarea �arpantelor mansardate nu se modific� structura 
cl�dirii rezult� �i din rapoartele de expertiz� care au fost întocmite pentru fiecare 
amenajare în parte. 

În sus�inerea celor ar�tate anterior, petentul anexeaz� adresa nr. X din data de 8 
martie 2010, prin care Inspectoratul de stat în construc�ii Nord Est-.... precizeaz� c� prin 
construirea de �arpante mansardate nu se produc modific�ri la structura de rezisten��, 
precum �i faptul c� prin mansardare nu se modific� gradul nominal de asigurare la ac�iuni 
seismice pentru întreaga structur� existent�. 

Petentul consider� c� au fost înc�lcate prevederile art. 141 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, Reglementarea 2005 - indicativ GP 110-04 publicat în Monitorul 
Oficial nr. 1177 bis din 27 decembrie 2005, Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 
noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea ad�ugat�.  

 
6. Nerespectarea drepturilor contribuabilului �i a Codului de procedur� fiscal� 

pentru determinarea corect� a bazei impozabile. 
 
În dovedirea ap�r�rii, în conformitate cu prevederile art. 106, art. 156 �i art. 52 din 

Codul de procedur� fiscal� pentru determinarea st�rii de fapt fiscale în scopul stabilirii 
bazei de impunere, contestatorul a înaintat urm�toarele documente justificative  precum �i 
urm�toarele date necesare clarific�rii situa�iilor de fapt relevante din punct de vedere 
fiscal: 

1. adresa nr. x/02.12.2009 a SC X SRL .... 
2. adresa nr. x/15.02.2010 a SC X SRL 
3. adresa SC X SRL .... 
4. raport de evaluare a �arpantei/mansarde la blocul de locuin�e x, din care rezult� 

c� mansarda realizat� la acest bloc reprezint� 16% din valoarea blocului. 
5. adresa nr. x din data de 08 martie 2010 emis� de c�tre inspectoratul teritorial de 

stat în construc�ii – Direc�ia Regional� Nord Est X.  
Contestatorul sus�ine c�, urmare a complexit��ii tehnice a spe�ei, respectiv dac� prin 

construirea unei �arpante �i amenajarea de locuin�e în interiorul acestora exist� modific�ri 
de structur�, natur� sau destina�ie, astfel încât blocurile vechi de 30 de ani s� devin� 
construc�ie nou�, iar �arpantele mansardate p�r�i din cl�diri noi, în conformitate cu 
prevederile art. 49 ale Codului de procedur� fiscal�, s-a solicitat administrarea probei cu 
expertiz� tehnic� în construc�ii care s� fie efectuat� de un expert tehnic judiciar în 
specialitatea MTCT cu urm�toarele obiective: 
- s� se verifice �i s� se precizeze, pe baza autoriza�iilor de construire nr. X/2007, X 
toate emise de Prim�ria municipiului ...., a documenta�iilor care au stat la baza întocmirii 
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acestor autoriza�ii, a actelor normative în vigoare privind disciplina în construc�ii �i a art. 
141 alin. 2lit.f din Codul fiscal, dac�: 
 1. mansardele construite pe baza autoriza�iilor de mai sus sunt construc�ii noi sau 
reprezint� amenaj�ri/interven�ii la o construc�ie veche. 
 2. mansardele construite reprezint� o structur� legat� în sau pe p�mânt; 
 4. dac� prin construc�ia mansardelor blocurile pe care s-au realizat aceste mansarde 
s-au transformat astfel încât structura, natura ori destina�ia acestora a fost modificat� sau 
în absen�a acestor modific�ri, dac� costul transform�rilor, în spe�� a mansardelor exclusiv 
TVA, se ridic� la minimum 50% din valoarea de pia�� a blocului, exclusiv a terenului de 
sub bloc, ulterior transform�rilor. 
 Contestatorul precizeaz� c� la aceast� solicitare nu primit nici un r�spuns �i nici 
raportul de inspec�ie nu face nici o referire. 
 Petentul consider� c� au fost înc�lcate prevederile art. 5, art.6, art. 65, art. 49, art. 
55 �i art. 53 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal �i a pct. 6.1, 53.1 �i 53.2 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
legii 571/2003 privind Codul fiscal. 
 
 7. Modul eronat de calcul al TVA prin aplicarea cotei de tax� asupra pre�ului 
final de vânzare. 
 Petentul contest� modul de calcul al debitului �i al major�rilor la care nu s-a �inut 
cont de ansamblul prevederilor de natur� fiscal� cu aplicabilitate în spe��, respectiv modul 
de stabilire a TVA – lui care: 
 1. S-a efectuat prin aplicarea cotei de tax� asupra pre�ului de vânzare specificat în 
contractul de vânzare cump�rare cu toate c� p�r�ile contractuale, atât vânz�torul cât �i 
cump�r�torul sunt dou� persoane fizice. 
 2. S-a efectuat prin aplicarea cotei de tax� asupra pre�ului de vânzare specificat în 
contractul de vânzare – cump�rare cu toate c� au fost puse la dispozi�ia organelor de 
inspec�ie fiscal� contratele de vânzare cump�rare în form� autentic� din care rezult� c� 
pre�ul pl�tit de cump�r�tor este pre� final �i include toate taxele. 
 3. Excluderea documentelor justificative, precum �i a probelor depuse la organul 
fiscal f�r� argumentarea temeiurilor legale. 
 Stabilirea TVA-ului prin aplicarea cotei de tax� asupra pre�ului de vânzare 
specificat în contratul de vânzare - cump�rare cu toate c� p�r�ile contractuale, atât 
vânz�torul cât �i cump�r�torul sunt dou� persoane fizice, s-a efectuat cu înc�lcarea 
prevederilor pct. 23 alin. 2 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, art. 1 �i art. 312 din 
Directiva CE nr. 112/2006, privind sistemul comun al taxei pe valoare ad�ugat� cu 
modific�rile în vigoare la 31 decembrie 2008.   
 De asemenea, petentul consider� c�, la stabilirea debitului prin calcularea TVA –
ului prin aplicarea cotelor prev�zute la art. 140 alin. 1 �i alin. 2 din Legea 571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în interpretarea reglement�rilor fiscale, nu au fost 
analizate prevederile normelor metodologice din 20 martie 2003 de aplicare a Ordonan�ei 
nr. 99/2000. 
 În concluzie, deoarece în spe�a de fa��: 

1. livrarea c�tre persoana fizic� reprezint� etapa de vânzare cu am�nuntul; 
2. cump�r�torul final este persoan� fizic�; 
3. bunul este cump�rat pentru uzul personal al persoanei fizice, stabilirea TVA-ului 

s-a f�cut ilegal. 
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În dovedirea contesta�iei, petentul anexeaz� urm�toarele înscrisuri: 
- autoriza�iile de construire re�inute în raportul de inspec�ie fiscal�, certificatele 

de urbanism, tabelele nominale cu acordurile proprietarilor înso�ite de declara�ii 
autentificate ale numi�ilor X X �i X, acordul inspectoratului de stat pentru construc�ii; 
 - extrasele CF eliberate de OCPI; 
 -  extrasele nr. X/08.03.2010 �i X/03.03.2010 de Inspectoratul teritorial în 
construc�ii Nord – Est X; 
  - adresa din 22.02.2010 a SC X SRL ....; 
 - adresa nr. X/02.12.2009 a SC X SRL ....;  

- adresa SC X SRL ....; 
- adresa nr. X din 04.03.2010 a SC X SRL ....; 
- adresa nr. X din 15.02.2010 a SC X SRL; 
- Raport de evaluare a propriet��ii imobiliare �arpante mansardat� la blocul de 
locuin�e  nr. x, din ...., str. X nr. X, sc.X; 
 - extras CF X a comunei cadastrale X; 
- adeverin�a nr. x/22.03.2010 a comunei X 
- extras CF privind apartamentul x din B-dul X X, nr. x, x, sc.x. 

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

stabilite de inspec�ie fiscal� nr. X din 15.03.2010, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 15.03.2010, s-au stabilit în sarcina petentului crean�e 
fiscale în sum� total� de X lei, reprezentând TVA în sum� de X lei �i X lei major�ri 
de întârziere aferente TVA. 

 
În urma inspec�iei fiscale desf��urate la X X, având ca obiectiv analizarea 

tranzac�iilor imobiliare efectuate în perioada 01.01.2005 – 31.10.2009, în vederea 
stabilirii caracterului economic al acestora, a ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate �i a verific�rii dac� este cazul a obligativit��ii înregistr�rii în scopuri TVA, 
precum �i stabilirea bazei de impozitare, calculul taxei pe valoare ad�ugat� �i a 
accesoriilor aferente, s-au constatat urm�toarele: 

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

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

 
1. pentru anul 2007  

 
Organele de inspec�ie au constatat c� s-au efectuat 3 tranzac�ii dup� cum urmeaz�: 

 
1.1 Cu contractul de vânzare - cump�rare nr. X/28.11.2007, X X vinde in 

asociere cu X X un  imobil constând din apartamentul nr.x, situat la scara x la mansarda 
blocului de locuin�e x, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X, jud....., identic cu parcela nr. 
X- înscris în cartea funciar� individual� nr. X a localitatii UAT .... si CF col.X si X, în 
valoare total� de XCHF (franci elvetieni – X lei la cursul BNR din ziua de 28.11.07, 
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respectiv 1 CHF = X RON), având drept cump�r�tor pe numitul X, domiciliat în ..... 
Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire 
nr. X din 20.09.2007 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea 
lucr�rilor nr. X din 20.11.2007. 

1.2 Cu contractul de vânzare - cump�rare nr. X/03.12.2007, X X vinde in 
asociere cu X X un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la scara X la mansarda 
blocului de locuin�e X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X jud....., identic cu parcela nr. 
X- înscris în cartea funciar� individual� nr.X a localitatii UAT .... si CF colective nr.X si 
X, în valoare total� de X euro (X lei la cursul BNR din ziua de 03.12.07, respectiv 1 euro 
= X RON) având drept cump�r�tor pe numita X, domiciliata în mun. ..... Dreptul de 
proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr. X din 
20.09.2007 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor 
nr. X din 20.11.2007. 

1.3. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/06.12.2007, X X vinde in 
asociere cu X X un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la scara X la mansarda 
blocului de locuin�e X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X, jud. ...., identic cu parcela nr. 
X- înscris în cartea funciar� individual� nr.X a localit��ii .... si CF colective nr.X a UAT 
...., în valoare total� de X euro (X lei la cursul BNR din ziua de X, respectiv 1 euro = X 
RON) având drept cump�r�tor pe numita X, cu domiciliul in mun. ..... Dreptul de 
proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr. X din 
20.09.2007 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor 
nr. X din 20.11.2007. 
 
  2. pentru anul 2008 
 

Organele de inspec�ie au constatat c� s-au efectuat 14 tranzac�ii, dup� cum 
urmeaz�:  

2.1. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/08.02.2008, X X vinde in 
asociere cu X X un imobil constând din apartamentul nr.X situat la scara X la mansarda 
blocului de locuin�e X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X, jud. ...., identic cu parcela nr. 
X- înscris în cartea funciar� nr.X7 a localit��ii UAT ...., CF colective nr.X si C.F.col.nr.X, 
în valoare total� de X lei, având drept cump�r�tor pe numita X, domiciliata în ora�ul Gura 
Humorului. Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei 
de construire nr. X din 20.09.2007 emis� de Prim�ria municipiului ...., proces verbal de 
recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X din 20.11.2007. 

2.2. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X, X X vinde in asociere cu X X 
un imobil constând din apartamentul nr.X situat la scara X la mansarda blocului de 
locuin�e X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X, jud. ...., identic cu parcela nr. X- înscris în 
cartea funciar� individual� nr.X a localitatii UAT ...., CF colective nr.X  si C.F.col.nr.X– 
,UAT ...., în valoare total� de X lei având drept cump�r�tori pe numi�ii X si X, domicilia�i 
în municipiul ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza 
autoriza�iei de construire nr. X din 20.09.2007 emis� de Prim�ria municipiului ...., proces 
verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X din 20.11.2007. 

2.3. Cu contractul de vanzare-cumparare nr.X/07.04.2008, X X vinde in 
asociere cu X X un imobil constând din apartamentul nr.X situat la scara X la mansarda 
blocului de locuin�e X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X, jud....., identic cu parcela nr. 
X înscris în cartea funciar� nr.X, C.F. col X UAT ...., în valoare total� de X lei având 



 12 

drept cump�r�tor pe numitul X, domiciliat în municipiul ..... Dreptul de proprietate asupra 
imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr. X din 20.09.2007 emis� de 
Prim�ria municipiului ...., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X din 
20.11.2007. 

2.4. Cu contractul de vanzare-cumparare nr.X, X X vinde in asociere cu X X un  
imobil constând din apartamentul nr.Xsituat la scara X la mansarda blocului de locuin�e X 
X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X, jud....., identic cu parcela nr. X- înscris în cartea 
funciar� nr.X C.F. col X UAT ...., în valoare total� de X lei având drept cump�r�tor pe 
numitul X, domiciliat în municipiul ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost 
dobândit în baza autoriza�iei de construire nr. X din 20.09.2007 emis� de Prim�ria 
municipiului ...., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X din 20.11.2007. 

2.5. Cu contractul de vanzare-cumparare nr.X 14.04.2008, X X vinde in 
asociere cu X X un  imobil constând din apartamentul nr.X situat la scara X la mansarda 
blocului de locuin�e E X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X jud....., identic cu parcela nr. 
X23- înscris în cartea funciar� nr.X a UAT ...., C.F. col X UAT ...., în valoare total� de X 
euro (X lei la cursul BNR din ziua de X, respectiv 1 euro = X RON) având drept 
cump�r�tor pe numitul X, domiciliat în mun...... Dreptul de proprietate asupra imobilului 
a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr. X din 20.09.2007 emis� de Prim�ria 
mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X din 20.11.2007. 

2.6. Cu contractul de vanzare-cumparare nr.X/27.06.2008, X X in asociere cu X 
X, �i impreuna cu  X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X situat la scara 
A, la mansarda blocului de locuin�e X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X, jud....., identic 
cu parcela nr. X, înscris in cartea funciara individuala num�rul X  si cartea funciara 
colectiva num�rul X ale UAT ...., identic cu parcela num�rul X, din C.F. nr. X a comunei 
cadastrale X, în valoare total� de X euro echivalentul a X lei (la cursul BNR din ziua de 
27.06.2008, respectiv 1 euro = X RON) având drept cump�r�tor pe numitul X, domiciliat 
în mun. ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de 
construire nr. X din 27.03.2008 emis� de Prim�ria mun. ...., proces verbal de recep�ie la 
terminarea lucr�rilor nr. X/23.04.2008. 

Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� ca valoarea tranzac�iei aferent� 
asocia�ilor X X si X X, este in suma de X euro, echivalentul a X lei la cursul BNR din 
ziua de 27.03.2008, (1 euro = X RON), deoarece atât autoriza�ia de construire, cat si 
contractul de vânzare au fost încheiate atât de X X cat si de X, domiciliat in mun....., str. 
X jud...... 

2.7. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/11.07.2008, X X in asociere cu 
X X �i impreuna cu X si X, vinde un  imobil constând din apartamentul nr.X situat la 
scara X, la mansarda blocului de locuin�e X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X jud....., 
înscris in cartea funciara nr.X a UAT ...., avand numar cadastral X si cu cota aferenta din 
casa sc�rii, identica cu parcela num�rul X,din cartea funciara num�rul X a UAT ...., in 
valoare totala de X CHF, echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 
1CHF = X lei, având drept cump�r�tor pe numitul X X, domiciliat în mun...... Dreptul de 
proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr. X din 
27.03.2008 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor 
nr. X/23.04.2008 . 

Organele de inspec�ie men�ioneaz� ca valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X 
si X X, este in sum� de X/CHF, echivalentul a X lei la cursul BNR de 1 CHF =X lei, 
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deoarece atât autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât 
de X X cat si de X. 
  2.8. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/08.08.2008, X X in asociere cu 
X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.22 situat la 
mansarda sc�rii X, A blocului de locuin�e X din municipiul ...., str. X, nr.3, jud....., identic 
cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, având drept 
cump�r�tor  pe numitul X, domiciliat în mun...... Dreptul de proprietate asupra imobilului 
a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 23.04.2008 emis� de Prim�ria 
mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/02.06.2008. 

Organele de inspec�ie men�ioneaz� ca valoarea tranzac�iei aferent� asocia�ilor X X 
si X X, este in sum� de X euro, echivalentul a X lei  la un curs de referin�� BNR de 1 euro 
= X lei, deoarece atât autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost 
încheiate atât de X X cat si de X.  

2.9. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/13.08.2008, X X in asociere cu 
X X �i impreuna cu  X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X situat la 
mansarda sc�rii X, a blocului de locuin�e X, din municipiul ...., str. X nr.3, jud. ...., identic 
cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare total� de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, având drept 
cump�r�tor pe numitul X, domiciliat în localitatea X jud...... Dreptul de proprietate asupra 
imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 23.04.2008 emis� de 
Prim�ria mun. ...., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/02.06.2008 . 

Organele de inspec�ie fac men�iunea ca valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X 
si X X, este in sum� de X euro, echivalentul a X lei, la un curs de referin�� BNR de 1 euro 
= X lei, deoarece atât autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost 
încheiate atât de X X cat si de X.  

2.10. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/14.08.2008, X X, in asociere 
cu X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda scarii X, A blocului de locuin�e X, din municipiul ...., str.X jud....., identic cu 
parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X lei, 
având drept cump�r�tor SC X SRL, domiciliat fiscal in mun.X.  

 
Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de 

construire nr.X din 23.04.2008 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la 
terminarea lucr�rilor nr. X/02.06.2008 . 

Organele de inspec�ie fac men�iunea c� valoarea tranzac�iei aferent� asocia�ilor X X 
si X X, este in sum� de X euro, echivalentul a X lei, deoarece atât autoriza�ia de 
construire, cat si contractul de vânzare au fost încheiate atât de X X cat si de  X. 
2.11. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/08.09.2008, X X in asociere cu X X, 
impreuna cu dl. X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr. X, situat la 
mansarda sc�rii X, a blocului de locuin�e X, din municipiul ...., str.X, nr.X, jud....., identic 
cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, având drept 
cump�r�tor pe X, domiciliat in mun....., jud. ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a 
fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 23.04.2008 emis� de Prim�ria 
mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/02.06.2008. 
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Organele de inspec�ie fac men�iunea ca valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X 
si X X, este in suma de 22.500 euro, echivalentul a X lei, deoarece atât autoriza�ia de 
construire, cat si contractul de vânzare au fost încheiate atât de X X cat si de X. 

2.12. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/18.09.2008, X X in asociere cu 
X X, �i impreuna cu  X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.24, situat la 
mansarda sc�rii X a  blocului de locuin�e X, din municipiul ...., B-dul X X, nr.X, jud....., 
identic cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de 
X CHF, echivalentul a X lei, calculata la un curs de referin�� BNR de 1 CHF = X lei, 
având drept cump�r�tor pe X, domiciliat in municipiu ...., jud. .....  

Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de 
construire nr.X din 27.03.2008 emis� de Prim�ria mun. ...., proces verbal de recep�ie la 
terminarea lucr�rilor nr. X/23.04.2008. 

Organele de inspec�ie men�ioneaz� ca valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X 
si X X este in suma de X CHF, echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR 
de 1 CHF = X lei, deoarece atât autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au 
fost  încheiate atât de X X cat si de X. 

2.13. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/25.09.2008, X X, in asociere 
cu X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda sc�rii A a  blocului de locuin�e X, din municipiul ...., B-dul X X, nr.X, jud....., 
identic cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de 
X euro, echivalentul a X lei, calculata la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, 
având drept cump�r�tor pe d.na. X, domiciliata in mun. ...., jud. ..... Dreptul de proprietate 
asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 27.03.2008 
emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. 
X/23.04.2008. 
  Organele de inspec�ie fac men�iunea c� valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X 
si X X este in sum� de X, echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�� BNR de 1 
euro = X lei, deoarece atât autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost 
încheiate atât de X X cat si de X. 

2.14. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/01.10.2008, X X, in asociere 
cu X X �i impreuna cu X si X, vinde un  imobil constând din apartament tip mansarda 
nr.12, situat in mun. ...., str. X nr.X, bl.X, sc. X, jud. ...., identic cu parcela nr.X, înscris in 
cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, echivalentul a X lei, 
calculata la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, având drept cump�r�tor pe X, 
domiciliat  in mun. ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza 
autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de 
recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. 08/18.08.2008. 

Valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X si X X, este in suma de 22.100 euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat si 
de X 
 

 3. pentru anul 2009 organele de inspec�ie au constatat c� s-au efectuat 16 
tranzac�ii dup� cum urmeaz�: 

 
3.1. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/14.01.2009, X X in asociere cu 

X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr...., situat la 
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mansarda blocului de locuinte nr...., sc.A, din municipiul ...., jud. ...., identic cu parcela 
nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X lei, având drept 
cump�r�tor pe X, domiciliat in loc. ...., jud. ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a 
fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria 
mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/18.08.2008. 
  Valoarea tranzac�iei aferent� asocia�ilor X X si X X este in suma de X lei, deoarece 
atât autoriza�ia de construire cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat 
si de X. 

3.2. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr...../13.03.2009, X X, in asociere cu 
X X, vinde prin mandatarul X, domiciliat in mun....., un imobil constând din apartamentul 
nr.X, situat la mansarda blocului de locuinte nr.X, din strada X, nr.X, bl.,,, X, sc. X, mun. 
...., jud. ...., identic cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in 
valoare totala de X lei, având drept cump�r�tor  X domiciliat in mun. ...., jud. ..... Dreptul 
de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 
06.08.2007 emis� de Prim�ria mun. ...., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor 
nr. X/27.06.2008. 

 
3.3. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/17.03.2009, X X, in asociere cu 

X X, vinde prin mandatarul X, domiciliat in mun. ...., un imobil constând din 
apartamentul nr.X, situat la mansarda blocului de locuin�e nr.X, din strada X, nr.X, bl.X X 
sc. X mun. ...., jud. ...., identic cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X UAT ...., 
in valoare totala de X lei, având drept cump�r�tor pe dl. X, domiciliat in mun. ...., jud. ..... 
Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire 
nr.X din 06.08.2007 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea 
lucr�rilor nr. X/27.06.2008. 

 
3.4. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/25.05.2009, X X, in asociere cu 

X X, vinde prin mandatarul X, domiciliat in mun. ...., un imobil constând din 
apartamentul nr.X situat la mansarda blocului de locuin�e nr.X, din strada X, nr.X, bl.X X, 
sc. X, mun. ...., jud. ...., identic cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT 
...., in valoare totala de X lei, având drept cump�r�tor pe X, domiciliat in mun. ...., jud. ..... 
Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire 
nr.X din 06.08.2007 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la terminarea 
lucr�rilor nr. X/27.06.2008. 

 
3.5. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/26.06.2009, X X, in asociere cu 

X X, impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda blocului de locuin�e X din mun....., str.X, nr.X, sc.X, identic cu parcela nr.X, 
înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, echivalentul a X 
lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, având drept cump�r�tor pe d-na 
X, din mun. ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza 
autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun. ...., proces verbal 
de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/20.10.2008. 
 

Valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X si X X, este in suma de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
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autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost încheiate atât de X X cat si 
de X, domiciliat in mun....., str. X  jud...... 
 

3.6. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/28.09.2009, X X in asociere cu 
X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda blocului de locuin�e nr.X, sc.X, str. X, nr.X, din municipiul ...., jud. ...., identic 
cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, având drept 
cump�r�tor pe d-nul X, din mun.X. Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost 
dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., 
proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/18.08.2008. 

Valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X si X X este in suma de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
autoriza�ia de construire cat si contractul de vânzare au fost încheiate atât de X X cat si de 
X. 

3.7. Cu contractul de vanzare-cumparare nr.X/28.09.2009, X X, in asociere cu 
X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda blocului de locuin�e nr.X, sc.X, str. X, nr.X, din municipiul ...., jud. ...., identic 
cu parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de XX 
euro, echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, având 
drept cump�r�tor pe d-nul X, din loc.X. Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost 
dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., 
proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/18.08.2008. 

Valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X si X X, este in suma de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat si 
de X. 

3.8. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/07.10.2009, X X, in asociere cu 
X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda blocului de locuin�e X din mun....., str.X, nr.X, sc.X, identic cu parcela nr.X, 
înscris in cartea funciara ind.nr.X ...., in valoare totala de X euro, echivalentul a X lei, 
calculat la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, având drept cump�r�tor pe d-na X, 
din mun...... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei 
de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de recep�ie la 
terminarea lucr�rilor nr. X/20.10.2008. 

Valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X si X X este in suma de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
autoriza�ia de construire cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat si 
de X. 

3.9. Cu contractul de vânzare-cumparare nr.X/09.10.2009, X X, in asociere cu 
X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.22, situat la 
mansarda scarii B a blocului de locuin�e nr. X din mun....., str.X, nr.X, identic cu parcela 
nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, având drept 
cump�r�tor pe dl. X, din loc.X, com.X, jud......  
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Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de 
construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun. ...., proces verbal de recep�ie la 
terminarea lucr�rilor din 20.10.2008. 

Valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X si X X este in suma de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat si 
de X. 

3.10. Cu contractul de vanzare-cumparare nr.X/09.10.2009, X X, in asociere cu 
X X �i impreuna cu X si X vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda sc�rii X a blocului de locuin�e nr. X din mun....., str.X, nr.X, identic cu parcela 
nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, având drept 
cump�r�tor pe d-na X, oras X, jud...... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost 
dobândit în baza autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., 
proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor din 21.08.2008. 
 

Valoarea tranzac�iei aferent� asocia�ilor X X si X X este in suma de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
autoriza�ia de construire cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat si 
de X, domiciliat in mun....., str. X jud...... 

 
3.11. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/09.10.2009, X X, in asociere 

cu X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda blocului de locuin�e X din mun....., str.X, identic cu parcela nr.X, înscris in 
cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X lei, având drept cump�r�tor pe 
dna X, din mun...... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza 
autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., proces verbal de 
recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/20.10.2008. 

Valoarea tranzac�iei aferent� asocia�ilor X X si X X este in suma de X lei, deoarece 
atât autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat 
si de dl. X, domiciliat in mun....., str. V..... nr.X, bl.X, sc.X, ap.X, jud...... 
   3.12. Cu contractul de vanzare-cumparare nr.X/09.10.2009, X X, in asociere cu 
X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda blocului de locuinte X din mun....., str.X nr.X sc.X, identic cu parcela nr.X, 
inscris in cartea funciara ind.nr.Xa UAT ...., in valoare totala de X lei, având drept 
cump�r�tor pe dl. X, din loc.X. Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în 
baza autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., proces 
verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X/20.10.2008. 

Valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X si X X, este in suma de X lei, deoarece 
atât autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat 
si de X, domiciliat in mun....., str. X, jud...... 

 
3.13. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/13.10.2009, X X, in asociere 

cu X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X situat la 
mansarda scarii X a blocului de locuinte nr. X, din mun....., str.X, nr.X, sc.X, identic cu 
parcela nr.X, inscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, având drept 
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cump�r�tor pe dl. X, din mun...... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit 
în baza autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., proces 
verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor din 21.08.2008 . 
    Valoarea tranzac�iei aferent� asocia�ilor X X si X X, este in suma de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�a BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat si 
de X. 

3.14. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/13.10.2009, X X, in asociere 
cu X X �i impreuna cu X si X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat la 
mansarda sc�rii X a blocului de locuin�e nr. X, din mun. ...., str.X, nr.X ,sc.X, identic cu 
parcela nr.X, înscris in cartea funciara ind.nr.X a UAT ...., in valoare totala de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, având drept 
cump�r�tor pe dl. X, din mun...... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit 
în baza autoriza�iei de construire nr.X din 05.06.2008 emis� de Prim�ria mun....., proces 
verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor din 21.08.2008. 

Valoarea tranzac�iei aferent� asocia�ilor X X si X X, este in suma de X euro, 
echivalentul a X lei, calculat la un curs de referin�� BNR de 1 euro = X lei, deoarece atât 
autoriza�ia de construire, cat si contractul de vânzare au fost  încheiate atât de X X cat si 
de X. 

3.15. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/13.10.2009, X X, in asociere 
cu X X, vinde un imobil constând din apartamentul nr.X, situat in blocul X, din 
municipiul ...., .... X X, nr. X, judetul ...., scara A, identic cu parcela nr.X a comunei 
cadastrale ...., provenita din conversia c�r�ii funciare num�rul X a comunei cadastrale X, 
in valoare totala de X lei, având drept cump�r�tor pe X, din satul X comuna X, judetul ..... 
Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza contractului de vânzare 
cump�rare nr. X din 13.06.2001. 

3.16. Cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X/27.10.2009, X X, in asociere 
cu X X �i impreuna cu X si X, vinde urm�toarele bunuri imobile constând in suprafa�a de 
X m.p. teren arabil, situata in extravilanul X, având nr. cadastral X, înscris in cartea 
funciara nr. X a UAT X, provenita din conversia de pe hârtie a c�rtii funciare nr. X a UAT 
X si suprafata totala de 5000 m.p., situata in extravilanul X, având nr. cadastral X, 
compus� din suprafa�a de .... m.p. teren arabil si suprafa�a de 774 m.p. teren fanat, toate 
înscrise in cartea funciara nr. X a UAT X, provenita din conversia de pe hartie a c�rtii 
funciare nr. X a UAT X, valoarea totala a tranzac�iei fiind de X lei, având drept 
cump�r�tor pe numitul X din municipiul ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a 
fost dobândit în baza contractelor de vânzare - cump�rare nr. X/31.10.2008 si nr. 
X/13.11.2008. 

Organele de inspec�ie men�ioneaz� ca valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X 
si X X este in suma de X lei. 
 

De asemenea, se precizeaz� c�, din analiza documentelor prezentate spre control 
rezulta faptul c� activitatea desf��urata de c�tre X X are caracter de continuitate si este o 
activitate economica; imobilele au fost dobândite prin edificare si au fost destinate 
vânz�rii in scopul ob�inerii de venituri. Activitatea a fost începuta in data de 20.09.2007 – 
data ob�inerii primei autoriza�ii de construire. 

De asemenea, se constat� faptul c� plafonul de scutire la plata TVA, reglementat de 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.152, 
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alin.1, a fost dep��it la data de 28.11.2007, prin înstr�inarea unui imobil constând in 
apartamentul nr.X, situat la scara B la mansarda blocului de locuin�e X, din municipiul 
...., B.dul X X, nr.X, jud. ...., identic cu parcela nr. X- înscris în cartea funciar� 
individual� nr.X a localitatii UAT .... si CF col.X si X, în valoare total� de X CHF (franci 
elve�ieni – X lei la cursul BNR din ziua de 28.11.07, respectiv 1 CHF = X RON) având 
drept cump�r�tor pe numitul X, domiciliat în mun. ..... Dreptul de proprietate asupra 
imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr. X din 20.09.2007 emis� de 
Prim�ria municipiului ...., proces verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. X din 
07.11.2007. 

Organele de control precizeaz� c�, urmare a dep��irii plafonului de scutire 
men�ionat mai sus, persoana fizica X X, avea obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri 
de TVA, pana pe data de 10.12.2007, urmand ca din data de 01.01.2008 sa devina platitor 
de TVA. Intrucat contribuabilul nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA, organele de 
inspectie fiscala au procedat la inregistrarea acestuia in baza de date a platitorilor de TVA 
din oficiu. 

Din informatiile obtinute de organele de inspectie fiscala rezulta ca, persoana fizic�  
X X a efectuat în perioada 2007 – 2009 mai multe tranzactii imobiliare cu apartamente 
rezultate in urma mansardarii blocurilor vechi – operatiuni impozabile din punct de 
vedere al TVA.  

In cursul lunii octombrie 2009, persoana fizic� X X a mai efectuat o tranzac�ie 
constând din vânzarea unui imobil proprietate personala, reprezentând domiciliu personal, 
imobil dobândit prin contractul de vânzare-cump�rare nr.X din data de 13.06.2001, si o 
tranzac�ie cu teren arabil – contract de vânzare cump�rare nr. X/27.10.2009, tranzac�ii ce 
nu intra in sfera impozit�rii din punct de vedere al T.V.A. 

 
Organul de inspectie fiscala a procedat la stabilirea cuantumului taxei pe valoarea 

adaugata datorata aferenta tranzactiilor care intra in sfera de aplicare a TVA efectuate in 
perioada 01.01.2008-31.10.2009, precum si la stabilirea majorarilor datorate pentru 
achitarea cu intarziere a debitului. Suma totala stabilita suplimentar reprezentand TVA de 
plata este in cuantum de X lei si majorari in suma de X lei, calculate pana la data de 
10.03.2010.  
 
          III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în vedere 
motiva�iile petentei în raport cu actele normative în vigoare pentru perioada 
verificat� s-au re�inut urm�toarele: 
 

1. Referitor la sus�inerile contestatorului privind modul de încadrare de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal� a activit��ii economice desf��urate, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� activitatea privind tranzac�iile imobiliare efectuate de 
persoana fizic� X X poate fi tratat� ca activitate economic� desf��urat� de c�tre o 
asocia�ie, în condi�iile în care proprietari ai imobilelor în cauz� sunt mai multe 
persoane fizice, iar tranzac�iile s-au desf��urat în numele persoanelor fizice 
respective �i nu în numele vreunei asocieri. 
 

       În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate la persoana fizic� X X, s-a constatat 
c�, în perioada 2007-2009, aceasta a efectuat un num�r de 33 de tranzac�ii imobiliare. 
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Organele de inspec�ie precizeaz� c� din analiza documentelor prezentate, a rezultat 
faptul c� activitatea desf��urata de c�tre X X are caracter de continuitate si este o 
activitate economica; imobilele men�ionate anterior au fost dobândite prin edificare si au 
fost destinate vânz�rii in scopul ob�inerii de venituri. Activitatea a fost începuta in data de 
20.09.2007 – data ob�inerii primei autoriza�ii de construire. 

De asemenea, s-a constatat c� plafonul de scutire la plata TVA, reglementat de 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 152, 
alin. 1, a fost dep��it la data de 28.11.2007, prin înstr�inarea unui imobil constând in 
apartamentul nr.X, situat la scara X la mansarda blocului de locuin�e X, din municipiul 
...., B.dul X X, nr.X, jud. ...., identic cu parcela nr. X- înscris în cartea funciar� 
individual� nr.X a localitatii UAT .... si CF col.X si X, în valoare total� de XCHF (franci 
elve�ieni – X lei la cursul BNR din ziua de 28.11.07, respectiv 1 CHF = X RON) având 
drept cump�r�tor pe numitul X, domiciliat în municipiul ..... Dreptul de proprietate asupra 
imobilului a fost dobândit în baza autoriza�iei de construire nr. X din 20.09.2007 emis� de 
Prim�ria municipiului ..... 

Organele de control precizeaz� c�, urmare a dep��irii plafonului de scutire, 
persoana fizica X X avea obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA pana pe 
data de 10.12.2007, urmand ca din data de 01.01.2008 sa devina platitoare de TVA.  

Intrucat contribuabilul nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA, organele de 
inspectie fiscala au procedat la inregistrarea acestuia in baza de date a platitorilor de TVA 
din oficiu. 

Din informatiile obtinute de organele de inspectie fiscala a rezultat ca X X a 
efectuat în perioada 2007-2009 mai multe tranzactii imobiliare cu apartamente construite 
in urma mansardarii blocurilor vechi – operatiuni impozabile din punct de vedere al TVA.  

Se precizeaz� de asemenea c�, în cursul lunii octombrie 2009 persoana fizic�  X X 
a mai efectuat o tranzac�ie constând din vânzarea unui imobil proprietate personala si care 
reprezint� domiciliu personal, imobil dobândit prin contractul de vânzare-cump�rare nr..... 
din data de 13.06.2001, si o tranzac�ie cu teren arabil – contract de vânzare cump�rare nr. 
X/27.10.2009, tranzac�ii ce nu intra in sfera impozit�rii din punct de vedere al T.V.A. 

 
Contestatorul precizeaz� c� efectuarea inspec�iei fiscale individual numai pentru X 

X, impunerea acestora separat �i emietrea deciziei de impunere nr. X din 10.03.2010 au 
fost f�cute cu înc�lcarea prevederilor legale. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, precum �i din contesta�ia formulat� de 

petent rezult� c�, pentru 9 tranzac�ii privind imobilele de�inute în comun de so�ii X X �i X 
X, s-a luat în considerare la stabilirea bazei impozabile privind TVA cota de 100% pentru 
veniturile ob�inute, bunurile fiind comune celor doi so�i. 

 
De asemenea se constat� faptul c�, pentru un num�r de 20 tranzac�ii efectuate dup� 

data de 01.01.2008, autoriza�iile de construc�ie erau emise pe numele so�ilor X X �i X X �i 
pe cea a so�ilor X �i X. 

 
Din cele prezentate rezult� c�, pentru vânz�rile de imobile pentru care proprietari 

erau atât so�ii X X �i X X cât �i so�ii X �i X, la stabilirea bazei impozabile privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� datorat� de so�ii X X �i X X s-a avut în vedere cota de 50% din 
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veniturile din tranzac�iile efectuate pentru imobilele de�inute în comun de cele dou� 
familii. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederilor art. 85 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se prevede: 

 
„Art. 85 
 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt de�inute în comun 
 Venitul net ob�inut din exploatarea bunurilor �i drepturilor de orice fel, 

de�inute în comun, este considerat ca fiind ob�inut de proprietari, uzufructuari sau 
de al�i de�in�tori legali, înscri�i într-un document oficial, �i se atribuie propor�ional 
cu cotele-p�r�i pe care ace�tia le de�in în acea proprietate sau în mod egal, în situa�ia 
în care acestea nu se cunosc.” 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� autoriza�iile de construc�ie 

erau emise pe numele so�ilor X X �i X �i pe cea a so�ilor X, ace�tia fiind proprietari 
comuni ai imobilelor în cauz�. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, pentru vânz�rile de imobile 
de�inute în comun de so�ii X X �i X X so�ii, cota de 50% revine so�ilor X X �i X X, 50% 
revine celorlal�i so�i, iar pentru vânz�rile de imobile de�inute de în comun de so�ii X X �i 
X X s-a luat în considerare cota de 100%. 

 
În spe��, se re�ine c�, în situa�ia în care proprietarii imobilelor s-ar fi comportat ca 

asocia�i, ace�tia aveau anumite obliga�ii, prev�zute de lege, iar autoriza�iile de construire 
�i contractele de vânzare cump�rare trebuiau emise în numele asocia�iei. 
 

În ceea ce prive�te asocierile f�r� personalitate juridic�, sunt aplicabile prevederile 
art. 28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, unde se prevede c�: 

 
„ART. 28 
Asocieri f�r� personalitate juridic� 
(1) În cazul unei asocieri f�r� personalitate juridic�, veniturile �i cheltuielile 

înregistrate se atribuie fiec�rui asociat, corespunz�tor cotei de participare în 
asociere. 

(2) Orice asociere f�r� personalitate juridic� dintre persoane juridice str�ine, 
care î�i desf��oar� activitatea în România, trebuie s� desemneze una din p�r�i care 
s� îndeplineasc� obliga�iile ce îi revin fiec�rui asociat potrivit prezentului titlu. 
Persoana desemnat� este responsabil� pentru: 

a) înregistrarea asocierii la autoritatea fiscal� competent�, înainte ca aceasta 
s� înceap� s� desf��oare activitate; 

b) conducerea eviden�elor contabile ale asocierii; 
c) plata impozitului în numele asocia�ilor, conform art. 34 alin. (1); 

       d) depunerea unei declara�ii fiscale trimestriale la autoritatea fiscal� 
competent�, care s� con�in� informa�ii cu privire la partea din veniturile �i 
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cheltuielile asocierii care este atribuibil� fiec�rui asociat, precum �i impozitul care a 
fost pl�tit la buget în numele fiec�rui asociat; 

e) furnizarea de informa�ii în scris, c�tre fiecare asociat, cu privire la partea 
din veniturile �i cheltuielile asocierii care îi este atribuibil� acestuia, precum �i la 
impozitul care a fost pl�tit la buget în numele acestui asociat.” 

 
Din textul de lege men�ionat se re�ine c�, în cazul unei asocieri f�r� personalitate 

juridic�, trebuie s� se procedeze la înregistrarea acesteia la autoritatea fiscal� competent�, 
înainte ca aceasta s� înceap� s� desf��oare activitate, s� conduc� eviden�a contabil�, s� 
desemneze una din p�r�i care s� îndeplineasc� obliga�iile ce îi revin fiec�rui asociat, s� 
depun� declara�ii fiscale trimestriale la autoritatea fiscal� competent� etc. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� proprietarii imobilelor s-au 

comportat ca persoane fizice de propriet��i imobiliare comune �i nu ca o asocia�ie de 
propriet��i imobiliare, veniturile acestora fiind impozitate la momentul autentific�rii 
contractelor de vânzare-cump�rare la notariat, conform prevederilor art. 77^1 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
prevede c�: 
 

„ART. 77^1 
Definirea venitului din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul 

personal 
(1) La transferul dreptului de proprietate �i al dezmembr�mintelor acestuia, 

prin acte juridice între vii asupra construc�iilor de orice fel �i a terenurilor aferente 
acestora, precum �i asupra terenurilor de orice fel f�r� construc�ii, contribuabilii 
datoreaz� un impozit care se calculeaz� astfel: […]” 

 
Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� în cazul de fa�� nu se poate pune problema 

veniturilor realizate dintr-o asociere, întrucât atât în autoriza�iile de construire, cât �i în 
contractele de vânzare cump�rare, autentificate la notariat, care reprezint� documente 
oficiale de înscriere a de�in�torilor legali ai imobilelor, apar înscrise persoanele fizice 
respective ca proprietari comuni �i nu o asocia�ie. 

 
Conform prevederilor art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
„Art. 127 
 Persoane impozabile �i activitatea economic� 
(1) Este considerat� persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar�, de 

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

(9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organiza�ii f�r� 
personalitate juridic� este considerat persoan� impozabil� separat� pentru acele 
activit��i economice care nu sunt desf��urate în numele asocierii sau organiza�iei 
respective.” 

 
Din textul de lege men�ionat, se re�ine c� reprezint� persoan� impozabil� orice 

persoan� care desf��oar�, de o manier� independent� activit��i economice. 
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Totodat�, se re�ine c� orice asociat sau partener al unei asocieri f�r� personalitate 
juridic� este considerat persoan� impozabil� separat� pentru acele activit��i economice 
care nu sunt desf��urate în numele asocierii. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� tranzac�iile nu au avut loc în 
numele unei asocia�ii, ci în numele persoanelor fizice proprietare a imobilelor respective. 

De asemenea, nici autoriza�iile de construire nu sunt emise pe numele unei 
asocia�ii, ci pe numele mai multor persoane fizice, titulare ale unor drepturi de proprietate 
comune. 

Fa�� de cele prezentate, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t ca 
neîntemeiat�. 

 
2. Referitor la sus�inerea contestatoarei conform c�reia organele de inspec�ie 

au stabilit eronat c� este persoan� impozabil� din anul 2007, aplicând nelegal 
prevederile unei norme legale intrat�  în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie au aplicat în mod corect 
prevederile legale în ceea ce prive�te anul 2007  

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� persoana fizic� X X a dep��it 

plafonul de scutire la TVA a fost dep��it la data de 28.11.2007 devenind pl�titoare de 
TVA începând cu data de 01.01.2008. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 126 alin. 1, lit. a, b, �i c �i art. 127 alin. 1 �i 2 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal în vigoare începând cu data de 01.01.2007: 

 
ART. 126 

    Opera�iuni impozabile 
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� 
impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activit��ile 
economice prev�zute la art. 127 alin. (2); 
 
 „ART. 127 
    Persoane impozabile �i activitatea economic� 
    (1) Este considerat� persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar�, de o 
manier� independent� �i indiferent de loc, activit��i economice de natura celor 
prev�zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit��i. 
    (2) În sensul prezentului titlu, activit��ile economice cuprind activit��ile 
produc�torilor, comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit��ile 
extractive, agricole �i activit��ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
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asemenea, constituie activitate economic� exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale, în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate.” 
 

Referitor la prevederile art. 127 (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, aplicabile începând cu data de 01.01.2007, prev�d 
urm�toarele: 

 
„3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, ob�inerea de venituri de 

c�tre persoanele fizice din vânzarea locuin�elor proprietate personal� sau a altor 
bunuri care sunt folosite de c�tre acestea pentru scopuri personale, nu va fi 
considerat� activitate economic�, cu excep�ia situa�iilor în care se constat� c� 
activitatea respectiv� este desf��urat� în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal. Transferul bunurilor sau 
serviciilor achizi�ionate în scop personal de persoanele fizice în patrimoniul 
comercial în scopul utiliz�rii pentru desf��urarea de activit��i economice, nu este o 
opera�iune asimilat� unei livr�ri de bunuri/prest�ri de servicii, efectuate cu plat�, iar 
persoana fizic� nu poate deduce taxa aferent� bunurilor/serviciilor respective prin 
aplicarea procedurii de ajustare prev�zut� la art. 148 �i 149 din Codul fiscal.” 
 

Din textele de lege citate se re�ine c�, în sfera de aplicare a taxei pe valoare 
ad�ugat�, se cuprind opera�iunile care constituie o livrare de bunuri sau o prestare de 
servicii, efectuate cu plat�; locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România. Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o 
persoan� impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1) �i trebuie s� rezulte din 
una dintre activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2). 

În ceea ce prive�te persoanele impozabile, în aser�iunea art. 127, este considerat� 
persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar� de o manier� independent� �i 
indiferent de loc, activit��i economice care cuprind: activit��ile produc�torilor, 
comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit��ile extractive, agricole �i 
activit��ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate 
economic� exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în scopul ob�inerii de venituri 
cu caracter de continuitate. 

Referitor la cele precizate, pct. 3.1 din Normele metodologice date în aplicarea art. 
127, prev�d faptul c� ob�inerea de venituri de c�tre persoanele fizice din vânzarea 
locuin�elor proprietate personal� sau a altor bunuri care sunt folosite de c�tre acestea 
pentru scopuri personale, nu va fi considerat� activitate economic�, cu excep�ia situa�iilor 
în care se constat� c� activitatea respectiv� este desf��urat� în scopul ob�inerii de venituri 
cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal. 

 
Având în vedere prevederile legale citate, se re�ine c� persoana fizic� X X este 

persoan� impozabil� pentru activit��ile economice desf��urate în perioada 2007-2009, 
constând din vânzarea de imobile edificate, în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate, respectiv opera�iuni impozabile din punct de vedere al taxei pe valoare 
ad�ugat�, iar textele de lege invocate de organele fiscale sunt aplicabile �i pentru perioada 
anului 2007. 
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Totodat�, potrivit art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil contestatoarei în perioada verificat�,  
când a realizat o cifr� de afaceri peste plafonul de scutire: 
 

ART. 152 
     Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 
     (1) Persoana impozabil� stabilit� în România, a c�rei cifr� de afaceri anual�, 
declarat� sau realizat�, este inferioar� plafonului de 35.000 euro, al c�rui echivalent 
în lei se stabile�te la cursul de schimb comunicat de Banca Na�ional� a României la 
data ader�rii �i se rotunje�te la urm�toarea mie, poate solicita scutirea de tax�, 
numit� în continuare regim special de scutire, pentru opera�iunile prev�zute la art. 
126 alin. (1), cu excep�ia livr�rilor intracomunitare de mijloace de transport noi, 
scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). 
     (2) Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru aplicarea alin. (1) este 
constituit� din valoarea total�, exclusiv taxa, a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de 
servicii care ar fi taxabile dac� nu ar fi desf��urate de o mic� întreprindere, 
efectuate de persoana impozabil� în cursul unui an calendaristic, incluzând �i 
opera�iunile scutite cu drept de deducere �i pe cele scutite f�r� drept de deducere 
prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) �i f), dac� acestea nu sunt accesorii 
activit��ii principale, cu excep�ia urm�toarelor: 
    a) livr�rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 
125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabil�; 
 (…) 
    (6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a c�rei cifr� de 
afaceri, prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau egal� cu plafonul de scutire în 
decursul unui an calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, 
conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului. 
Data atingerii sau dep��irii plafonului se consider� a fi prima zi a lunii calendaristice 
urm�toare celei în care plafonul a fost atins sau dep��it. Regimul special de scutire 
se aplic� pân� la data înregistr�rii în scopuri de TVA, conform art. 153. Dac� 
persoana impozabil� respectiv� nu solicit� sau solicit� înregistrarea cu întârziere, 
organele fiscale competente au dreptul s� stabileasc� obliga�ii privind taxa de plat� 
�i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s� fie înregistrat în scopuri de 
tax�, conform art. 153. 
  

Potrivit art. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil pentru 
perioada verificat�: 

 
ART. 156 

    „Eviden�a opera�iunilor 
    (1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie s� �in� eviden�e corecte �i 
complete ale tuturor opera�iunilor efectuate în desf��urarea activit��ii lor 
economice. 
    (2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice opera�iune sau care se identific� 
drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform prezentului titlu, în scopul 
desf��ur�rii oric�rei opera�iuni, trebuie s� �in� eviden�e pentru orice opera�iune 
reglementat� de prezentul titlu. 
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    (3) Persoanele impozabile �i persoanele juridice neimpozabile trebuie s� �in� 
eviden�e corecte �i complete ale tuturor achizi�iilor intracomunitare. 
    (4) Eviden�ele prev�zute la alin. (1) - (3) trebuie întocmite �i p�strate astfel încât s� 
cuprind� informa�iile, documentele �i conturile, inclusiv registrul nontransferurilor 
�i registrul bunurilor primite din alt stat membru, în conformitate cu prevederile din 
norme.” 
 
     Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a c�rei cifr� de afaceri, 
prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau egal� cu plafonul de scutire în decursul unui an 
calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în 
termen de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului. Data atingerii sau dep��irii 
plafonului se consider� a fi prima zi a lunii calendaristice urm�toare celei în care plafonul 
a fost atins sau dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data înregistr�rii în 
scopuri de TVA, conform art. 153. Dac� persoana impozabil� respectiv� nu solicit� sau 
solicit� înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s� stabileasc� 
obliga�ii privind taxa de plat� �i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s� fie 
înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153. 
 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei  �i în urma analiz�rii textelor 
de lege prezentate, rezult� faptul c� activitatea desf��urata de c�tre X X are caracter de 
continuitate si este o activitate economica; imobilele men�ionate anterior au fost 
dobândite prin edificare si au fost destinate vânz�rii in scopul ob�inerii de venituri. 
Activitatea a fost începuta in data de 20.09.2007 – data ob�inerii primei autoriza�ii de 
construire. 

 
De asemenea, se constat� faptul c� plafonul de scutire la plata TVA, a fost dep��it 

la data de 28.11.2007, prin înstr�inarea unui imobil constând in apartamentul nr.X, situat 
la scara X la mansarda blocului de locuin�e E X, din municipiul ...., B.dul X X, nr.X, jud. 
...., identic cu parcela nr. X- înscris în cartea funciar� individual� nr.X a localitatii UAT 
.... si CF col.X si X, în valoare total� de X CHF (franci elve�ieni – X lei la cursul BNR din 
ziua de 28.11.07, respectiv 1 CHF = X RON) având drept cump�r�tor pe numitul X, 
domiciliat în municipiul ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în 
baza autoriza�iei de construire nr. X din 20.09.2007 emis� de Prim�ria municipiului .... �i 
a procesului verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. 05 din 07.11.2007. 

Organele de control precizeaz� c�, urmare a dep��irii plafonului de scutire 
men�ionat mai sus, persoana fizica X X avea obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri 
de TVA pana pe data de 10.12.2007, urmand ca din data de 01.01.2008 sa devin� platitor 
de TVA. Intrucat contribuabilul nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA, organele de 
inspectie fiscala au procedat la inregistrarea acestuia in baza de date a platitorilor de TVA 
din oficiu. 

 
Având în vedere cele precizate anterior, se re�ine faptul c� organele de inspec�ia au 

aplicat în mod corect prevederile legale pentru anul 2007, fapt pentru care se va respinge 
contesta�ia pentru acet cap�t de cerere ca neîntemeiat�. 

 
3. Referitor la sus�inerea contestatorului privind includerea în baza impozabil� 

a contractului de vânzare - cump�rare nr. X din 13.10.2009 �i a contractului de 
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vânzare cump�rare nr. X din 27.10.2009 prin care s-au vândut construc�ii vechi, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie au inclus tranzac�iile 
efectuate în baza celor dou� contracte în baza de impunere a taxei pe valoare 
ad�ugat�. 

 
În fapt, contestatorul precizeaz� c� în data de 13.10.2009 s-a încheiat contractul de 

vânzare cump�rare nr. X prin care s-a vândut apartamentul nr. X situat la blocul de 
locuin�e nr. X, b-dul X X nr. X ....; vânzarea acestui imobil a fost inclus� gre�it în 
activitatea economic� desf��urat� �i în baza impozabil� a TVA deoarece nu face parte din 
activitatea economic� a asocierii X-X �i nu îndepline�te condi�ia de a fi cl�dire nou�. 
 

De asemenea, contestatorul precizeaz� c� în data de X s-a încheiat contractul de 
vânzare cump�rare nr. X prin care X �i X X împreun� cu X X au vândut suprafa�a de X 
teren arabil, situat în extravilanul comunei X. 
 

Petentul consider� c� vânzarea acestui teren a fost inclus� eronat în activitatea 
economic� desf��urat� �i în baza impozabil� TVA, deoarece, în conformitate cu 
prevederile art. 141, alin. 2, lit. f, este o opera�iune scutit�, iar calitatea �i tipul terenurilor 
ce au format obiectul acestor dou� tranzac�ii rezult� atât din extrasul de carte funciar� cât 
�i din documentele anex�, respectiv adeverin�a nr. 1671/22.03.2010 eliberat� de Prim�ria 
Comunei X. 

 
Organele de control precizeaz� c�, cu contractul de vânzare - cump�rare 

nr.2037/13.10.2009, X X, in asociere cu X X, vinde un imobil constând din apartamentul 
nr..., situat in blocul ...., din municipiul ...., .... X X, nr. .., judetul ...., scara ,,, identic cu 
parcela nr.X a comunei cadastrale ...., provenita din conversia c�r�ii funciare num�rul X a 
comunei cadastrale X, in valoare totala de X lei, având drept cump�r�tor pe X, din satul 
X, comuna X, judetul ..... Dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza 
contractului de vânzare cump�rare nr. Xdin 13.06.2001. 

 
De asemenea cu contractul de vânzare - cump�rare nr.X, X X, in asociere cu X X �i 

impreuna cu X si X, vinde suprafa�a de .... m.p. teren arabil, situata in extravilanul X, 
având nr. cadastral X, înscris in cartea funciara nr. X a UAT X, provenita din conversia de 
pe hârtie a c�rtii funciare nr. X a UAT .... si suprafata totala de 5000 m.p., situata in 
extravilanul X, având nr. cadastral X compus� din suprafa�a de .... m.p. teren arabil si 
suprafa�a de 774 m.p. teren fanat, toate înscrise in cartea funciara nr. X a UAT X, 
provenita din conversia de pe hartie a c�rtii funciare nr. X a UAT X, valoarea totala a 
tranzac�iei fiind de X lei, având drept cump�r�tor pe numitul X din municipiul ..... Dreptul 
de proprietate asupra imobilului a fost dobândit în baza contractelor de vânzare - 
cump�rare nr.X/31.10.2008 si nr. X/13.11.2008. 

Organele de inspec�ie men�ioneaz� ca valoarea tranzac�iei aferenta asocia�ilor X X 
si X X este in suma de X lei. 

 
În drept, la art. 141 lit. f din Legea nr. nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c�: 
„Art. 141 
Scutiri pentru opera�iuni din interiorul ��rii 
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(2) Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�: […] 
 f) livrarea de c�tre orice persoan� a unei construc�ii, a unei p�r�i a acesteia �i 

a terenului pe care este construit�, precum �i a oric�rui alt teren. Prin excep�ie, 
scutirea nu se aplic� pentru livrarea unei construc�ii noi, a unei p�r�i a acesteia sau a 
unui teren construibil. În sensul prezentului articol, se definesc urm�toarele: 

    1. teren construibil reprezint� orice teren amenajat sau neamenajat, pe care 
se pot executa construc�ii, conform legisla�iei în vigoare;”. 

 
Din textul de lege enun�at reiese faptul c� sunt scutite de la plata taxei pe valoare 

ad�ugat� livrarea de c�tre orice persoan� a unei construc�ii, a unei p�r�i a acesteia �i a 
terenului pe care este construit�, precum �i a oric�rui alt teren, cu excep�ia unei construc�ii 
noi sau a unui teren construibil. 

Prin actul de control întocmit organele de inspec�ie fac precizarea c� „în cursul lunii 
octombrie 2009 X X a mai efectuat o sigur� tranzac�ie constând din vânzarea unui imobil 
proprietate personal� �i care reprezint� domiciliu personal, imobil dobândit prin 
contractul de vânzare cump�rare nr.  X din data de 13.06.2001 �i o tranzac�ie cu teren 
arabil – contract de vânzare cump�rare nrX/27.10.2009 tranzac�ii ce nu intr� în sfera 
impozit�rii din punct de vedere al TVA.” 

 
Având în vedere cele precizate se re�ine  c� organele de inspec�ie nu au luat în calcul 

la stabilirea bazei impozabile aferente TVA valoarea celor dou� imobile, fapt pentru care 
a urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat�. 
 

4. Referitor la sus�inerile contestatorului c� nu este legal� încadrarea ca 
opera�iuni impozabile a vânz�rilor de apartamente rezultate prin amenajarea 
�arpantelor construite �i c� nu au fost respectate drepturile contribuabilului �i a 
codului de procedur� fiscal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului .... 
este investit� s� se pronun�e asupra acestor aspecte în condi�iile în care, a�a dup� 
cum rezult� din documentele existente la dosarul cauzei, persoana fizic� a desf��urat 
activitate economic� cu caracter de continuitate, vânzând apartamente noi, pe care 
le-a construit prin mansardarea unor blocuri de locuit. 
  

În fapt, petentul precizeaz� c�, a�a cum rezult� din obiectul autoriza�iilor de 
construire, a fost autorizat pentru executarea de �arpante cu amenajare de mansarde �i nu 
de amenajare sau extindere cl�dire. 

De asemenea, sus�ine c� lucr�rile de construc�ii de �arpante mansardate sunt 
considerate de c�tre autorit��ile competente ca fiind lucr�ri de reabilitare termic�, acordul 
de a amenaja spa�ii de locuit destinate vânz�rii fiind ob�inut ca �i compensare pentru 
investitorul care reface fa�adele �i reabiliteaz� termic blocurile. 

De asemenea, men�ioneaz� c� �arpanta este definit� ca fiind un  „acoperi�” �i c� 
are rolul de a asigura protec�ia împotriva fenomenelor meteorologice, protec�ie termic� �i 
fonic� a locuin�ei. 

Petentul sus�ine c� apartamentele amenajate în �arpantele mansardate care au fost 
construite �i vândute nu pot fi încadrate în categoria „construc�ie nou�” sau „parte din 
construc�ie” deoarece, a�a cum este definit� la art. 141 alin. 2 lit.f teza II din Legea nr. 
571/2003, structura, natura sau destina�ia blocurilor de locuin�e pe care s-au construit 
aceste mansarde nu au fost modificate, iar costul acestor amenaj�ri, exclusiv taxa, nu se 
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ridic� la minimum 50% din valoarea de pia�� a blocului, ulterior supraetaj�rii, pentru a fi 
supu�i la plata TVA. 

Totodat�, sus�ine c� prin mansardare se transform� spa�iul dintre acoperi� �i ultimul 
nivel al blocului, ulterior, construirii �arpantei, iar prin aceast� transformare – efectuat� la 
un bloc cu patru etaje este mai mult evident c�, valoarea apartamentelor construite la 
mansarde nu dep��e�te 50% din valoarea blocului întreg a�a cum se dovede�te cu raportul 
de evaluare a �arpantei mansard� pe care a construit-o la blocul C9 din str. X din ...., din 
care rezult� c� valoarea �arpantei mansardate reprezint� 16% din valoarea blocului. 

 
În drept, la art. 127 alin. (1) �i alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil� pentru perioada respectiv�, se 
prevede c�: 

„(1) Este considerat� persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar�, de 
o manier� independent� �i indiferent de loc, activit��i economice de natura celor 
prev�zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit��i. 

(2) În sensul prezentului titlu, activit��ile economice cuprind activit��ile 
produc�torilor comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit��ile 
extractive, agricole �i activit��ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economic� exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate.” 

 
  Referitor la aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 127, enun�at mai sus, Normele 

metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, la punctul 3 alin. (1), prev�d 
urm�toarele: 

„3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, ob�inerea de venituri de 
c�tre persoanele fizice din vânzarea locuin�elor proprietate personal� sau a altor 
bunuri care sunt folosite de c�tre acestea pentru scopuri personale, nu va fi 
considerat� activitate economic�, cu excep�ia situa�iilor în care se constat� c� 
activitatea respectiv� este desf��urat� în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.” 

 
Potrivit prevederilor legale men�ionate, persoanele fizice care ob�in venituri din 

vânzarea locuin�elor proprietate personal� sau a altor bunuri în scopul ob�inerii de venituri 
cu caracter de continuitate, persoanele fizice respective dobândesc calitatea de persoane 
impozabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Prin urmare, o persoan� fizic� se consider� c� a realizat o activitate economic� în 
sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� dac� a realizat venituri cu caracter de 
continuitate din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale. 

Contestatorul sus�ine c�, urmare a complexit��ii tehnice a spe�ei, respectiv dac� prin 
construirea unei �arpante �i amenajarea de locuin�e în interiorul acestora exist� modific�ri 
de structur�, natur� sau destina�ie, astfel încât blocurile vechi de 30 de ani s� devin� 
construc�ie nou�, iar �arpantele mansardate p�r�i din cl�diri noi, în conformitate cu 
prevederile art. 49 ale Codului de procedur� fiscal�, s-a solicitat administrarea probei cu 
expertiz� tehnic� în construc�ii care s� fie efectuat� de un expert tehnic judiciar în 
specialitatea MTCT cu urm�toarele obiective: 
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 1. s� se verifice �i s� se precizeze, pe baza autoriza�iilor de construire nr. X/2007, 
XXXX, toate emise de Prim�ria municipiului ...., a documenta�iilor care au stat la baza 
întocmirii acestor autoriza�ii, a actelor normative în vigoare privind disciplina în 
construc�ii �i a art. 141 alin. 2lit.f din Codul fiscal, dac�: 
 - mansardele construite pe baza autoriza�iilor de mai sus sunt construc�ii noi sau 
reprezint� amenaj�ri/interven�ii la o construc�ie veche; 
 - mansardele construite reprezint� o structur� legat� în sau pe p�mânt; 
 - dac� prin construc�ia mansardelor blocurile pe care s-au realizat aceste mansarde 
s-au transformat astfel încât structura, natura ori destina�ia acestora a fost modificat� sau 
în absen�a acestor modific�ri, dac� costul transform�rilor, în spe�� a mansardelor exclusiv 
TVA, se ridic� la minimum 50% din valoarea de pia�� a blocului, exclusiv a terenului de 
sub bloc, ulterior transform�rilor. 
 Contestatorul precizeaz� c� la aceast� solicitare nu a primit nici un r�spuns �i nici 
raportul de inspec�ie nu face nici o referire la motivul pentru care a respins probele cerute. 
 

La art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada supus� verific�rii, se 
prevede c�: 

„(2) Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�: [...] 
f) livrarea de c�tre orice persoan� a unei construc�ii, a unei p�r�i a acesteia �i a 

terenului pe care este construit�, precum �i a oric�rui alt teren. Prin excep�ie, scutirea nu 
se aplic� pentru livrarea unei construc�ii noi, a unei p�r�i a acesteia sau a unui teren 
construibil, dac� este efectuat� de o persoan� impozabil� care �i-a exercitat ori ar fi avut 
dreptul s�-�i exercite dreptul de deducere total sau par�ial a taxei pentru achizi�ia, 
transformarea sau construirea unui astfel de imobil. În sensul prezentului articol, se 
definesc urm�toarele: [...] 

2. construc�ie înseamn� orice structur� fixat� în sau pe p�mânt; 
3. livrarea unei construc�ii noi sau a unei p�r�i din aceasta înseamn� livrarea 

efectuat� cel târziu pân� la data de 31 decembrie a anului urm�tor anului primei ocup�ri 
ori utiliz�ri a construc�iei sau a unei p�r�i a acesteia, dup� caz, în urma transform�rii; 

4. o construc�ie nou� cuprinde �i orice construc�ie transformat� astfel încât 
structura, natura ori destina�ia sa au fost modificate sau, în absen�a acestor modific�ri, 
dac� costul transform�rilor, exclusiv taxa, se ridic� la minimum 50% din valoarea de pia�� 
a construc�iei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transform�rii;”. 

Din aceste prevederi se re�ine c� livrarea de c�tre orice persoan� a unei construc�ii 
sau a unei a unei p�r�i a acesteia este scutit� de TVA, cu excep�ia livr�rii unei construc�ii 
noi sau a unei p�r�i a acesteia. 
 

Din cele prezentate rezult� c� PERSOANA FIZIC� X X a desf��urat activit��i 
economice, din vânz�ri de apartamente noi construite de contestator prin mansardarea 
unor blocuri de locuit, în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate, pentru 
care datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat�, având obliga�ia înregistr�rii de pl�titor de TVA.  

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� persoanele fizice care ob�in venituri din 
vânzarea locuin�elor proprietate personal� sau a altor bunuri care sunt folosite de acestea 
pentru scopuri personale nu se consider� a fi desf��urat o activitate economic� �i, pe cale 
de consecin��, nu intr� în categoria persoanelor impozabile, excep�ie f�când îns� situa�iile 
în care se constat� c� activitatea respectiv� este desf��urat� în scopul ob�inerii de venituri 
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cu caracter de continuitate, situa�ie în care persoanele fizice dobândesc calitatea de 
persoan� impozabil�.   

 
Referitor la sus�inerea contestatorului c� mansardarea nu se încadreaz� în categoria 

construc�iei �i nu se încadreaz� în excep�iile prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. f din Codul 
fiscal, unde se precizeaz� c� scutirea de TVA nu se aplic� pentru livrarea unei 
construc�ii noi, pe motiv c� lucr�rile de construc�ii de �arpante mansardate sunt 
considerate de c�tre autorit��ile competente ca fiind lucr�ri de reabilitare termic�, acordul 
de a amenaja spa�ii de locuit destinate vânz�rii fiind ob�inut ca �i compensare pentru 
investitorul care reface fa�adele �i reabiliteaz� termic blocurile �i c� �arpanta este definit� 
ca fiind un  „acoperi�”, care are rolul de a asigura protec�ia împotriva fenomenelor 
meteorologice, protec�ie termic� �i fonic� a locuin�ei, nu poate fi re�inut�, întrucât, a�a 
dup� cu rezult� din documentele existente la dosarul cauzei, persoana fizic� a construit 
apartamente noi prin mansardarea unor blocuri de locuit, apartamente pe care apoi le-a 
vândut. 

 
Totodat�, prin adresa nr. X/26.02.2010 emis� de Inspectoratul Teritorial în 

Construc�ii Nord Est Direc�ia Jude�ean� de Control în Construc�ii ...., transmis� ca r�spuns 
la adresa Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� nr. X din 26.02.2010, se fac urm�toarele 
preciz�ri: 

 
„1. Orice fel de lucr�ri de construc�ii prin care se intervine în timp asupra unei 

construc�ii existente, altele decât cele prev�zute în documenta�ia de execu�ie autorizat� 
ini�ial pentru realizarea construc�iei respective �i având ca scop repararea, 
reconstruirea, modificarea, transformarea, modernizarea, reamenajarea �i extinderea ei, 
sunt lucr�ri de construc�ii noi, ce pot fi executate numai în baza unei autoriza�ii de 
construire.  

2. Execu�ia mansardelor locuibile peste terasele blocurilor de locuin�e existente, 
reprezint� generic o interven�ie în timp asupra acestor blocuri, dar execu�ia acestor 
lucr�ri, nu este generat� de necesitatea men�inerii construc�iilor existente la nivelul 
cerin�elor de calitate ini�iale, ca lucr�ri de între�inere sau refacere  datorit� degrad�rilor 
sau uzurii normale, ci sunt lucr�ri noi care au ca scop schimbarea capacit��ii func�ionale 
cu men�inerea sau îmbun�t��irea nivelului de calitate ini�ial al construc�iei, cât �i a 
func�iunii ei.  

3. O mansard� locuibil�, nu poate fi realizat� decât pe o structur� nou�, ancorat� 
cât mai organic în structura cl�dirii vechi, astfel încât rezult� în final o cl�dire a c�rei 
structur� de rezisten��, cuprinde un nivel suplimentar celei ini�iale �i implicit, având o 
nou� volumetrie, o nou� suprafa�� locuibil�, iar structural, înc�rcat� cu sarcini diferite. 

(…) 
 5. Mansardele realizate peste terasele blocurilor de locuin�e, se încadreaz� �i în 
prevederile art. 141 alin. 2 lit. f, paragraful 4.0 din Codul Fiscal, care men�ioneaz� faptul 
c� o construc�ie nou� cuprinde �i orice construc�ie transformat�, astfel încât structura 
sau destina�ia sa au fost transformate. Nu se poate aprecia c� o construc�ie la care s-a 
ad�ugat un nivel, are ace.... structur� cu cea ini�ial�, indiferent de natura structurii 
nivelului ad�ugat, care poate fi identic� sau diferit� de natura structurii ini�iale.” 
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Având în vedere cele precizate, se re�ine faptul c� orice fel de lucr�ri de construc�ii 
prin care se intervine în timp asupra unei construc�ii existente, având ca scop repararea, 
reconstruirea, modificarea, transformarea, modernizarea, reamenajarea �i extinderea ei, 
reprezint� lucr�ri de construc�ii noi, care se încadreaz� �i în prevederile art. 141 alin. 2 lit. 
f, din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 
 

Urmare celor prezentate, rezult� c� sus�inerile contestatorului nu pot fi re�inute, 
drept pentru care urmeaz� a se respinge cererea pentru acest cap�t de cerere ca 
neîntemeiat�. 

 
5. Referitor la sus�inerile contestatorului privind modul eronat de calcul al 

TVA prin aplicarea cotei de tax� asupra pre�ului final de vânzare, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� pentru tranzac�iile imobiliare efectuate în perioada 2008-2009, 
organele de inspec�ie au stabilit în mod corect baza de impunere precum �i dac�  
persoana fizic� X X datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care a 
desf��urat astfel de opera�iuni ca caracter de continuitate �i a dep��it plafonul de 
scutire de TVA, devenind pl�titor de la data de 01.01.2008. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, la data de 28.11.2007,  
contestatorul a dep��it plafonul de scutire, devenind astfel pl�titor de TVA începând cu 
luna ianuarie 2008. 

Întrucât persoana fizic� urma s� îndeplineasc� toate obliga�iile ce decurg din 
calitatea de pl�titor de TVA începând cu data de 01.01.2008, organele de inspec�ie fiscal� 
au stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de plat� în sum� de X lei, aferent� 
tranzac�iilor efectuate în perioada 01.01.2008-31.10.2009 în sum� de X lei, la nivelul 
taxei pe care contribuabilul ar fi trebuit s� o colecteze pentru perioada respectiv�, prin 
aplicarea cotei de TVA de 19% asupra bazei impozabile de X lei,  lei, reprezentând 
contravaloarea bunurilor prev�zut� în contractele de vânzare cump�rare. 
 

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede c�: 

 
„Defini�ii ale termenilor comuni 
(1) În în�elesul prezentului cod, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarea semnifica�ie [...] 
20. persoan� – orice persoan� fizic� sau juridic�;” 
 
Prin urmare, potrivit acestor prevederi legale, este considerat� „persoan�” ce 

intr� sub inciden�a Codului fiscal „orice persoan� fizic� sau juridic�”. 
 
La art. 125^1 pct. 18 – 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz� c�:  
„18. persoan� impozabil� are în�elesul art. 127 alin. (1) �i reprezint� 

persoana fizic�, grupul de persoane, institu�ia public�, persoana juridic�, precum �i 
orice entitate capabil� s� desf��oare o activitate economic�;[…] 

20. persoan� neimpozabil� reprezint� persoana care nu îndepline�te 
condi�iile art. 127 alin. (1) pentru a fi considerat� persoan� impozabil�; 
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21. persoan� reprezint� o persoan� impozabil� sau o persoan� juridic� 
neimpozabil� sau o persoan� neimpozabil�;” 

 
Astfel, din coroborarea prevederilor legale mai sus men�ionate, se re�ine c� o 

persoan� fizic� reprezint� persoan� impozabil� în sensul titlului VI din Codul fiscal, 
privind taxa pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care desf��oar�, de o manier� 
independent� �i indiferent de loc, activit��i economice de natura celor prev�zute la art. 
127 alin. (1) �i (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, citat anterior, oricare ar fi 
scopul sau rezultatul acestei activit��i.  

Prin urmare, o persoan� fizic� se consider� c� a realizat o activitate economic� în 
sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� dac� a realizat venituri cu caracter de 
continuitate din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale. 

Din textele de lege ce au fost men�ionate anterior se re�ine c� persoanele fizice 
care ob�in venituri din vânzarea locuin�elor proprietate personal� sau a altor bunuri care 
sunt folosite de acestea pentru scopuri personale nu se consider� a fi desf��urat o 
activitate economic� �i, pe cale de consecin��, nu intr� în categoria persoanelor 
impozabile, excep�ie f�când îns� situa�iile în care se constat� c� activitatea respectiv� este 
desf��urat� în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate, situa�ie în care 
persoanele fizice dobândesc calitatea de persoan� impozabil�.      

Totodat�, potrivit art. 128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în forma aplicabil� pentru perioada 01.01.2008 
– 31.10.2009: 

„(1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca �i un proprietar.” 

 
Referitor la sus�inerile contestatorului privind stabilirea bazei de impunere  pentru  

valoarea ad�ugat�, sunt incidente prevederile art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil� pentru 
perioada verificat�, unde se prevede c�: 

„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) �i alin. 2^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile aplicabile pentru perioada verificat�, 

„(1) Cota standard este de 19% �i se aplic� asupra bazei de impozitare 
pentru opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt supuse 
cotei reduse.” 

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 prev�d urm�toarele: 
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„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 19 x 100/119 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 conform 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.” 

Conform art. 137 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil� pentru perioada verificat�: 

„(2) Baza de impozitare cuprinde urm�toarele:  
a) impozitele �i taxele, dac� prin lege nu se prevede altfel, cu excep�ia taxei pe 

valoarea ad�ugat�;”. 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� se determin� 

prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare, care cuprinde tot ceea ce 
constituie contrapartida ob�inut� de furnizor, inclusiv impozitele �i taxele, cu excep�ia 
taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Totodat�, se re�ine c� se aplic� procedeul sutei m�rite pentru determinarea sumei 
taxei, respectiv 19 x 100/119, doar atunci când pre�ul de vânzare include �i taxa. 

În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� la data de 28.11.2007 persoana fizic� 
a dep��it plafonul de scutire de 35.000 euro, dar nu a solicitat înregistrarea în scopuri de 
TVA, organele de inspec�ie au procedat la înregistrarea acestuia în baza de date a 
pl�titorilor de TVA. 

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� persoana fizic� avea obliga�ia s� 
colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, prin aplicarea cotei de TVA de 19% 
asupra bazei impozabile în sum� de X lei, pentru perioada 01.01.2008-31.10.2009. 

 
Conform documentelor existente la dosar, contestatorul, cu toate c� avea obliga�ia 

s� se înregistreze în scopuri de TVA, nu �i-a îndeplinit aceast� obliga�ie �i  nu a colectat 
taxa pe valoarea ad�ugat� pentru vânz�rile efectuate, drept pentru care organele de 
inspec�ie fiscal� au procedat la determinarea taxei pe valoarea ad�ugat� prin aplicarea 
cotei de impozitare de 19% asupra bazei impozabile, respectiv s-a solicitat plata taxei pe 
care persoana impozabil� ar fi trebuit s� o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în 
scopuri de TVA, pe perioada cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost 
înregistrat� în scopuri de TVA, dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege 
înregistrarea �i data pân� la care nu au fost respectate prevederilor legale, rezultând o 
TVA necolectat� de X lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit pentru vânz�rile efectuate taxa pe 
valoarea ad�ugat� datorat� de contribuabil prin aplicarea cotei de TVA de 19% asupra 
bazei impozabile în sum� de X lei, rezultând o TVA de X lei. 

 
 În ceea ce prive�te sus�inere petentului, conform c�ruia stabilirea TVA-ului s-a 
efectuat prin aplicarea cotei de tax� asupra pre�ului de vânzare specificat în contractul 
de vânzare cump�rare cu toate c� au fost puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie 
contracte de vânzare cump�rare din care rezult� c� pre�ul final pl�tit de cump�r�tor este 
pre� final �i include toate taxele, acestea nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
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cauzei întrucât, a�a dup� cum rezult� din textele de lege ce au fost men�ionate, taxa pe 
valoarea ad�ugat� se determin� prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare, 
care cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� de furnizor, inclusiv impozitele 
�i taxele, cu excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Prin urmare, contrapartida ob�inut� de furnizor reprezint� contravaloarea 
bunurilor, care, conform prevederilor men�ionate, cuprinde impozitele �i taxele, cu 
excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� persoana fizic� nu a 
colectat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� vânz�rilor respective prin utilizarea cotei de 
19%, aceasta necomportându-se ca pl�titor de TVA. 

A�a dup� cum rezult� din documentele existente la dosarul cauzei, la data 
vânz�rii m�rfurilor, pre�ul acestora nu putea include �i taxa pe valoarea ad�ugat�, 
în condi�iile în care persoana fizic� nu se înregistrase ca pl�titor de TVA, necolectând 
taxa pe valoarea ad�ugat� pentru vânz�rile efectuate, aceasta necomportându-se ca pl�titor 
de TVA. 

De asemenea, se constat� faptul c� pentru tranzac�iile respective nu s-au emis 
facturi, ci s-au încheiat contracte de vânzare cump�rare în care nu s-a prev�zut c� pre�ul 
include �i 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�: 
    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 prevederilor men�ionate, în situa�ia în care în contractele de vânzare 
cump�rare p�r�ile nu au convenit nimic, cu privire la TVA, atunci cota se aplic� la pre�ul 
de livrare. 
 Din contractele de vânzare cump�rare existente la dosarul cauzei, rezult� c� p�r�ile 
nu au convenit nimic cu privire la TVA. 
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Fa�� de cele prezentate, rezult� c�, în cazul în spe��, nu se poate aplica procedeul 
sutei m�rite pentru determinarea sumei taxei, întrucât pre�ul de vânzare nu include �i taxa 
pe valoarea ad�ugat�, persoana fizic�  necomportându-se ca pl�titor de TVA în perioada 
respectiv�, iar în contractele încheiate nu s-a convenit nimic, cu privire la TVA. 

 
Întrucât pentru vânz�rile de m�rfuri taxa pe valoarea ad�ugat� se determin� prin 

aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare, constituit� din tot ceea ce reprezint� 
contrapartid� ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor, inclusiv impozitele �i 
taxele, cu excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal 
au determinat taxa pe valoarea ad�ugat� prin aplicarea cotei de TVA asupra contravalorii 
m�rfurilor vândute. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei conform c�reia stabilirea TVA-ului prin 

aplicarea cotei de tax� asupra pre�ului de vânzare-cump�rare specificat în contractul de 
vânzare-cump�rare, s-a efectuat cu înc�lcarea prevederilor pct. 23 alin. 2 din Hot�rârea 
nr. 44/2004 art. 1 �i art. 312 din Directiva CE nr. 112/2006 privind sistemul comun al 
taxei pe valoare ad�ugat� cu modific�rile în vigoare la 31 decembrie 2008, nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât cadrul legal privind impozitele �i 
taxele, inclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�, este cel stabilit prin Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, conform prevederilor art. 1, unde se stipuleaz� c�: 

„(1) Prezentul cod stabile�te cadrul legal pentru impozitele �i taxele prev�zute 
la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat �i bugetele locale, precizeaz� 
contribuabilii care trebuie s� pl�teasc� aceste impozite �i taxe, precum �i modul de 
calcul �i de plat� al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a 
acestor impozite �i taxe. De asemenea, autorizeaz� Ministerul Finan�elor Publice s� 
elaboreze norme metodologice, instruc�iuni �i ordine în aplicarea prezentului cod �i 
a conven�iilor de evitare a dublei impuneri. 

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor �i taxelor reglementate de 
prezentul cod este stabilit prin legisla�ia privind procedurile fiscale. 

(3) În materie fiscal�, dispozi�iile prezentului cod prevaleaz� asupra oric�ror 
prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se 
dispozi�iile Codului fiscal.” 

Având în vedere cele prezentate, documentele aflate la dosarul cauzei, precum �i 
prevederile legale în materie fiscal�, se re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� a fost calculat� 
de organele de inspec�ie fiscal� conform prevederilor legale, drept pentru care urmeaz� a 
se respinge contesta�ia formulat� de persoana fizic� X X pentru TVA în sum� de X lei, 
ca neîntemeiat�.  

 
Deoarece contesta�ia a fost respins� pentru TVA în sum� de X lei, care a generat 

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

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

stabilit� suplimentar în sum� de X lei, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
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Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru taxa 
pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, care le-a generat, cererea a fost respins�, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile aferente TVA în sum� de X lei. 

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

art. 1, art. 28 alin. 1 �i 2, art. 77^1 alin. 1, art. 126 alin. 1, art. 7 alin. 1 pct. 20, art. 125^1 
pct. 18-21, art. 128, art. 152, art. 156, art. 141, art. 137 alin. 1, 140 alin. 1 �i alin. 2 din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 3, 37, 62 �i 66 din Hot�rârea nr. 44/2004 
privind Normele metodologice de aplicarea a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, 
Ordinului Ministrului Finan�elor Publice nr. 1873 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea 
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, coroborate cu art. 216 din O.G. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, se 
 
 

                                      D E C I D E: 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de persoana fizic� X X 
împotriva Deciziei de impunere privind taxa pe valoare ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale 
stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane fizice care realizeaz� venituri impozabile din 
activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr. X din 15.03.2011, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 10.03.2010, înregistrat sub nr. X din 
15.03.2010, privind suma de X lei, reprezentând: 

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

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Curtea de Apel ...., în termen de 6 luni de la data 

comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

DIRECTOR  COORDONATOR 
x 

  
   

  
 

           
   


