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� � Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investita in baza 

art.209 din OG 92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���� %%%%����

&�'	�(	����	��)�*�+��+,&�'	�(	����	��)�*�+��+,&�'	�(	����	��)�*�+��+,&�'	�(	����	��)�*�+��+,0�0�0�0� împotriva Deciziei de impunere nr.XXXX/08.07.2009 privind 

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

desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, întocmit� de 

Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Sibiu �i comunicat� petentei în data de 20.07.2009. 

  Contesta�ia a fost depus� prin po�t� în data de 11.08.2009, în termenul legal impus 

de art.207 din OG 92/2003 R, fiind înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului 

Sibiu sub nr.22270//13.08.2009, Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Sibiu sub nr.7389/14.08.2009, iar 

la organul de solu�ionare a contesta�iei cu nr.22.657/19.08.2009. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actul contestat privind plata la 

bugetul statului a sumei totale de XXXXXX lei, din care : 

� TVA    =  XXXXX lei 

� major�ri întârziere TVA  =    XXXXX lei 

 

       �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele : 

� pentru acelea�i bunuri  �i aceea�i perioad�, organul de control a stabilit c� datoreaz� TVA 

colectat�, f�r� a �ine cont c� petenta are dreptul s� deduc� TVA achitat� pentru marfa 

achizi�ionat�, TVA de plat� stabilindu-se numai ca diferen�� între cele dou� ; 

� prin urmare, organul de control nu poate trata acela�i contribuabil, pentru aceea�i perioad� 

în dou� moduri diferite, respectiv pentru marfa vândut� ca pl�titor de TVA prin colectarea 

TVA, iar pentru achizi�ionarea de marf� ca nepl�titor de TVA prin neacordarea dreptului de 

deducere. 
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În concluzie, petenta solicit� anularea sumelor de plat� stabilite prin actul contestat. 

 

       ��
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� Organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere nr.XXXX/08.07.2009 �i 

Raportul de  inspec�ie fiscal� nr.XXXX/08.07.2009, a re�inut urm�toarele : 

  Intreprinderea Familial� XXXX s-a înregistrat ca pl�titor de TVA în timpul inspec�iei 

fiscale prin depunerea declara�iei de men�iuni pentru persoane juridice, asocieri �i alte entit��i f�r� 

personalitate juridic� cod 010, înregistrat� la Activitatea de Metodologie �i Administrarea Veniturilor 

Statului Sibiu cu nr.176631/30.06.2009, devenind astfel pl�titor de TVA începând cu 01.07.2009. 

  Contribuabilul aflându-se în regim special de scutire nu conduce în eviden�a livr�rilor 

de bunuri �i a prest�rilor de servicii, cu ajutorul jurnalului de vânz�ri. 

  La data de 31.12.2005 contribuabilul realizeaz� o cifr� de afaceri de XXXXX lei, 

dep��ind astfel plafonul de scutire de TVA de XXXXXXX lei. 

  În conformitate cu art.152 alin.(3) �i art.152 alin.(6) din Legea 571/2003, pct.56 (4) 

lit.b) �i pct.62 (2) lit.b) din HG 44/2004, contribuabilul avea  obliga�ia înregistr�rii ca pl�titor de TVA 

în termen de 10 zile de la sfâr�itul lunii Decembrie 2005, obliga�ie înc�lcat�, motiv pentru care 

organul de inspec�ie fiscal� a procedat la calcularea TVA datorat� bugetului de stat aferent� 

perioadei 01.02.2006 – 30.06.2009 (perioad� ce cuprinde întâi a lunii urm�toare când trebuia s� fie 

pl�titoare de TVA �i data când efectiv s-a înregistrat pl�titoare de TVA). 

  Prin urmare, rezult� c� TVA de plat� în cazul contribuabilului care nu a solicitat 

înregistrarea ca pl�titor de TVA în termenul prev�zut de lege este TVA colectat� pentru perioada 

01.02.2006 – 30.06.2009, stabilit� astfel (anexa 4,5 ) : 

 

� veniturile din vânz�rile de marf� înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, potrivit 

rapoartelor �i emise de aparatul de marcat electronic fiscal   =  XXXXXX lei ; 

� TVA colectat� = XXXXX lei   

� baza de impunere =  XXXXXX lei    

 

Pentru neachitarea la termen a TVA suplimentar� de XXXXX lei au fost calculate  

major�ri de întârziere de XXXXXX lei. 

  Contribuabilul nu are drept de deducere  a taxei aferente achizi�iilor de marf� 

deoarece aplic� regimul special de scutire. 
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�Având în vedere constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, motiva�iile contestatoarei, 

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada 

verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

  În fapt, contribuabilul a dep��it plafonul de scutire de TVA la 31.12.2005, în termen 

de 10 zile de la data constat�rii dep��irii plafonului de XXXXX lei, avea obliga�ia s� solicite 

înregistrarea ca pl�titor de TVA, devenind astfel pl�titor începând cu 01.02.2006. 

  Acest fapt nu a fost respectat de petent, înregistrarea efectuându-se cu întârziere, în 

timpul inspec�iei fiscale, prin depunerea declara�iei  de men�iuni pentru persoane juridice, asocieri 

�i alte entit��i f�r� personalitate juridic� cod 010 depus� la organul fiscal competent sub 

nr.17.663/30.06.2009, considerându-se a fi pl�titor de TVA cu 01.07.2009. 

  Astfel, pentru perioada 01.02.2006 – 30.06.2009,  organul de inspec�ie fiscal� a 

procedat la determinarea TVA datorat� bugetului de stat. 

  În drept, sunt aplicabile prevederile : 

 

Pentru perioada 01.02.2006 – 31.12.2006 : 

 

� art.152 alin.(3) din Legea 571/2003 : “…….În situa�ia în care se constat�, c� persoana în 

cauz� a solicitat cu întârziere atribuirea  calit��ii de pl�titor de  tax� pe valoarea ad�ugat�  în 

regim normal, autoritatea fiscal� este îndrept��it� s� solicite plata taxei pe valoarea 

ad�ugat� pe perioada scurs� între data la care persoana în cauz� avea obliga�ia s� solicite 

înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal �i  data de la care 

înregistrarea a devenit efectiv�, conform procedurii prev�zute prin norme” ; 

� pct.56 (4) lit.b)  din HG 44/2004 : “În cazul persoanelor impozabile care au dep��it plafonul 

de scutire, dar nu au solicitat înregistrarea ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim 

normal, conform prevederilor art.152 alin.(3) din Codul Fiscal, organele fiscale vor proceda 

astfel : 

b). în situa�ia în care abaterea de la prevederile legale se constat� ulterior înregistr�rii  ca 

pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� a persoanei impozabile, organele fiscale vor solicita 

plata la buget a taxei pe valoarea ad�ugat�  pe care persoana impozabil� ar fi avut obliga�ia 

s� o colecteze pe perioada  scurs� între data la care avea obliga�ia s� solicite înregistrarea  

ca pl�titor de TVA în regim normal �i data la care înregistrarea a devenit efectiv�” . 

 

 

Pentru perioada 01.02.2007 – 30.06.2009 : 
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� art.152 alin.(6) din Legea 571/2003 : “…….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” ; 

� pct.62 (2) lit.b) din HG 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a  Legii 571/2003, 

modificat prin HG 1618/2008, astfel : “În sensul art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în 

care persoana impozabil� a atins sau a dep��it plafonul de scutire �i nu a solicitat 

înregistrarea conform art.153 din Codul fiscal, în termenul prev�zut de lege, organele fiscale 

competente vor proceda  dup� cum urmeaz� : 

(…….) 

b). în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� dup� înregistrarea 

persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, organele fiscale 

competente vor solicita plata taxei pe care  persoana impozabil� ar fi trebuit s� o colecteze  

dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de tax� conform art.153 din Codul fiscal, pe 

perioada cuprins�  între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat�  în scopuri de 

tax� dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege  înregistrarea �i data la care a fost 

înregistrat�”. 

  În spe��, petentul a înc�lcat prevederile citate mai sus deoarece înregistrarea  ca 

pl�titor de TVA s-a f�cut cu întârziere, respectiv la 30.06.2009 �i nu la 10 zile de  la data de 

31.12.2005 când a dep��it plafonul de scutire de 200.000 lei. 

  Prin urmare, legiuitorul în aceast� situa�ie  a precizat c� indiferent când este 

identificat� nerespectarea termenului de înregistrare ca pl�titor de TVA, organul fiscal este obligat 

s� solicite petentului plata taxei pe care ar fi trebuit  s� o colecteze în perioada cuprins� între data 

când trebuia legal s� fi fost înregistrat� în scopuri de tax� �i data când efectiv s-a înregistrat, 

respectiv 01.02.2006 – 30.06.2009. 

  Astfel, aferent acestei perioade, în mod întemeiat organul de inspec�ie fiscal� a 

stabilit TVA colectat� suplimentar� în sum� total� de XXXXXX lei, sum� pe care petenta o 

datoreaz� bugetului de stat (anexele 3,4,5). 

  Pentru nevirarea în termen a TVA stabilit� suplimentar în urma verific�rii fiscale, 

petenta datoreaz� bugetului de stat �i major�ri de întârziere aferente în sum� de  XXXXX lei în 

conformitate cu art.120 din OG 92/2003 R. 

 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, 
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  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma total� de XXXXXX lei, 

reprezentând : 

 

� TVA    = XXXXXX lei 

� Major�ri întârziere TVA =   XXXXX lei 

 

Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la  

comunicare. 
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