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D  E  C  I  Z  I  A 

 
 Nr. 44  din  2010   

 
 
          Privind  :soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. .....  S.R.L.  cu sediul    
social în municipiul Alexandria, judeŃul Teleorman, înregistrată la DirecŃ ia  
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. .....2010.  
 
 

Prin cererea F.N., înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Teleorman sub nr. .....2010, S.C. ..... S.R.L. , cu sediul social în municipiul Alexandria, 
judetul Teleorman, a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de impunere nr. .....2010, 
sinteza Raportului de inspecŃie fiscală nr. .....2010, întocmite de Activitatea de InspecŃie 
Fiscală Teleorman, respectiv împotriva DispoziŃiei de măsuri nr. .....2010. 

Suma totală contestată menŃionată de petiŃionară prin cererea iniŃială nr. .....2010 
a fost la nivelul întregii sume reflectate de Decizia de impunere nr. .....2010, respectiv 
de ..... lei.  

Deoarece contestaŃia a fost depusă direct la organul de soluŃionare, acesta 
prevalându-se de prevederile pct. 3.4-3.7 din Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 519/2005 
privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, a transmis  contestaŃia organului care a 
încheiat actul atacat, respectiv ActivităŃii de InspecŃie Fiscală Teleorman, solicitandu-i 
prin Adresa nr. .....2010, să constituie dosarul cauzei, să verifice îndeplinirea condiŃiilor 
procedurale şi să întocmească referatul motivat cu propunerile de soluŃionare. 

Urmare acestor demersuri, respectiv solicitării organelor de inspectie fiscală 
formulate prin Adresa nr. .....2010, petiŃionara a comunicat prin completarea la 
contestaŃie nr. .....2010, ca sumă contestată, suma de ..... lei, menŃionând faptul că 
diferenŃa de ..... lei, o consideră ca fiind legal calculată. 
 În condiŃiile prezentate obiectul contestaŃiei este format de suma de ..... lei 
reprezentand taxa pe valoarea adăugată aferentă plăŃii în natură a arendei, în cauză 
organele de inspecŃie fiscală întocmind Referatul  privind propunerile de soluŃionare nr. 
.....2010. 

ContestaŃia a fost formulată în termenul  reglementat de dispoziŃiile art. 207 
alin.(1) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare. 

Întrucât şi celelalte condiŃii procedurale reglementate de O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost  
îndeplinite, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este 
competentă să soluŃioneze cauza. 

 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 
Str. Dunării nr. 188 
Alexandria, Teleorman 
Tel : +0247 312 788  
Fax : +0247 421 178 
e-mail: ALTRJUDX01@mfinante.ro 

Ministerul FinanMinisterul FinanMinisterul FinanMinisterul Finanţţţţelor Publiceelor Publiceelor Publiceelor Publice 

DirecŃia Generală a FinanŃelor 

Publice a JudeŃului    Teleorman 
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I. S.C. ..... S.R.L. -Alexandria, a formulat contes taŃie par Ńială împotriva 
obliga Ńiilor fiscale suplimentar stabilite în sarcina sa p rin Decizia de impunere nr. 
.....2010, sinteza Raportului de inspec Ńie fiscal ă nr. .....2010, respectiv împotriva 
Dispozi Ńiei de m ăsuri nr. .....2010, solicitând revocarea acestora a vând în vedere 
urm ătoarele considerente:  
  
 a) ReŃinute din cererea ini Ńială înregistrat ă la D.G.F.P. Teleorman sub nr. 
.....2010, prin care: 

 
 - petenta susŃine faptul că prin Decizia de impunere nr. .....2010, s-a reŃinut în 
sarcina sa suma de ..... lei, obligaŃie fiscală suplimentară(TVA), în raport de baza 
impozabilă de ..... lei, pe perioada 01.01.2009-31.03.2010; 
 -invederează faptul că motivarea acestei măsuri este aceea că societatea a livrat 
arendatorilor produse agricole reprezentând plata arendei conform contractelor de 
arendă încheiate, fără a colecta TVA, conform prevederilor art. 130 din Legea nr. 
571/2003(prin dispoziŃia nr. .....2010 dispunandu-se să înregistreze în evidenŃa 
contabilă diferenŃa constatată în sumă de ..... lei. 
  Autoarea cererii consideră actele administrativ -fiscale în cauză nelegale, întrucât 
distribuirea în natură a unor produse nu constituie acte de comerŃ în sensul art. 5 din 
Codul Comercial, în cauză fiind vorba de o cheltuială a societăŃii şi nu de un venit. 
 De asemenea consideră că nu sunt aplicabile prevederile art. 126 şi 130 din 
Legea nr. 571/2003, întrucât pentru a fi livrare de bunuri trebuie să fie îndeplinită cerinŃa 
transferului produselor cu plată, iar contractul de arendă nu este un contract de prestări 
de servicii. 
 Totodată arată faptul că dispoziŃiile legale invocate de organele de control se 
referă numai la relaŃiile dintre doi sau mai multi plătitori de TVA şi nicidecum la relaŃiile 
dintre un plătitor de TVA (arendaş) şi mai mulŃi deŃinători de suprafeŃe agricole, care 
conform legii nu sunt plătitori de TVA. 
 Adaugă de asemenea că potrivit art. 141 lit. k din Legea nr. 271/2003 , arenda 
este exceptată de la plata TVA, mai mult susŃine că în procesele avand acest obiect 
Curtea de Apel Bucureşti a decis că societatea comercială nu datorează TVA stabilită 
suplimentar(anexand în acest sens deciziile civile nr. ...../2008 şi ...../2010). 
 MenŃionează că nu are relevanŃă faptul că societatea şi-a exercitat dreptul de 
deducere a TVA aferentă aprovizionării cu imputurile necesare desfăşurării activităŃii , 
întrucât operaŃiunea de acordare în natură a produselor către arendatori nu se 
încadrează în prevederile art. 128 alin.(4) litera b. din codul fiscal  
 
 b) ReŃinute din Adresa  nr. .....2010, care constituie ra spunsul petentei 
referitor la cuantumul sumei totale contestate, res pectiv  ..... lei, ca reprezentând 
TVA colectata aferent ă arendei (anul 2009), adres ă prin care men Ńioneaz ă ca 
măsuri contestate: 
 a). produsele agricole distribuite proprietarilor de teren  persoane fizice, conform 
contractului de arendare, considerand că aceasta nu reprezintă o livrare de produse 
agricole aşa cum organele de inspecŃie fiscală fac referire la art. 128 alin.(1), întrucât nu 
îndeplineşte condiŃia prevăzută la art. 126 alin.(1) lit. a). care face precizarea că în sfera 
de aplicare a TVA  se cuprind operaŃiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiŃii: a). constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plată; 
 Având în vedere faptul că produsele agricole distribuite proprietarilor de teren nu 
îndeplineşte cea de a doua condiŃie -livrare efectuată cu plată-, consideră că 
operaŃiunea nu poate fi încadrată la activitatea de comerŃ.   
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 În ceea ce priveşte diferenŃa de ..... lei, din care .....lei reprezentând TVA 
aferentă benzinei consumată de autoturismul societăŃii şi ..... lei reprezentând TVA 
aferent utilajelor amortizate integral, preluate de asociatul ..... la retragerea din 
societate, S.C. ..... S.R.L. , o consideră ca fiind calculată legal şi că trebuia achitată la 
bugetul de stat.  
  
 II. Din Raportul de inspec Ńie fiscal ă nr. .....2010, aşa cum este sintetizat în 
Decizia de impunere nr. .....2010, acte întocmite d e organele de inspec Ńie fiscal ă 
se reŃin urm ătoarele: 
  
 Perioada supusa inspectiei : 01.01.2009 - 31.03.2010.  
 Taxa pe valoarea adaugata 
 Baza legala : Inspectia fiscala s-a efectuat în baza prevederilor Titlului VI din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul 
VI din HG 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003, şi a avut ca obiectiv modul de înregistrare a TVA deductibila, TVA 
colectată, de determinare a soldului negativ a TVA şi declararea acesteia.  

 
Taxa pe valoarea adăugată colectată. 
Organele de inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 
-în luna septembrie 2009, agentul economic a livrat arendatorilor produse 

agricole reprezentând plata arendei conform contractelor de arendă încheiate, fără a 
colecta TVA, contrar prevederilor art. 130 din Legea nr. 571/2003 a Codului fiscal, care 
menŃionează: 

,,Schimbul de bunuri sau servicii-În cazul unei operaŃiuni care implică o livrare de 
bunuri si/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri si/sau prestări de 
servicii, fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri 
si/sau o prestare de servicii cu plată" şi al prevederilor pct. 8 alin.(1) lit. b) si alin.(2) din 
H.G. nr. 44/2004, în care se menŃionează: 

,, (1) OperaŃiunile prevăzute la art. 130 din Codul fiscal, includ orice livrări de 
bunuri/prestări de servicii a căror plată se realizează printr-o altă livrare/prestare, 
precum: 

b)plata prin produse agricole, care constituie o livrare de bunuri, a arendei, care 
constituie o prestare de servicii; 

(2) Fiecare operaŃiune din cadrul schimbului este tratată separat aplicându-se 
prevederile prezentului titlu, în funcŃie de calitatea persoanei care realizează 
operaŃiunea, cotele şi regulile aplicabile fiecărei operaŃiuni în parte".   

În consecinŃă, organele de inspecŃie fiscală menŃionează faptul că agentul 
economoc trebuia să trateze separat cele două operaŃiuni, adică, pe de o parte să 
inregistreze cheltuiala cu arenda, ca o prestare de serviciu efectuată de arendator, iar 
pe de altă parte să înregistreze livrarea de produse agricole, operaŃiunea fiind taxabilă 
conform art. 128 alin.(1) coroborat cu art. 130 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, urmând ca la finalul operaŃiunilor să compenseze datoria privind arenda cu cranŃa 
rezultată din livrarea produselor agricole. 

Livrarea de produse agricole pentru plata arendei este în sumă totală de 73.111 
lei conform Registrului jurnal nr. ...../2009, respectiv prin debitarea contului 612 " 
cheltuieli cu redevenŃele, locaŃiile de gestiune şi chiriile " în corespondenŃă cu contul 
345 " produse finite". 

Ca urmare a deficienŃelor constatate, organele de inspecŃie fiscală au stabilit o 
TVA colectată în sumă de ..... lei(.....lei x19%), menŃionând că au fost încălcate 



 
         

 
 

  4 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

prevederile art. 128 alin.(1), art. 130 din Legea nr.130 din Legea nr. 571/2003 privind  
codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile pct. 8 
alin.(1) lit. b). şi alin.(2) din H.G. nr. 44/2004.     

   
III. Organele de revizuire, având în vedere documen tele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor de inspec Ńie fiscal ă, actele normative în vigoare la data producerii 
fenomenului economic, re Ńin: 

 
 S.C. ..... S.R.L.  are sediul social în strada ....., municipiul ....., judeŃul Teleorman, 
este înregistratã la O.R.C Teleorman sub nr. ....., C.U.I. ...., atribut fiscal RO, având ca 
obiect de activitate:Cultivarea cerealelor-Cod CAEN 0111, fiind reprezentată de D-l ..... , 
în calitate de administrator. 

 
 
1. În ceea ce prive şte taxa pe valoarea ad ăugat ă în sum ă total ă de ..... lei.  
 
Cauza supusã solu Ńionarii este dac ă D.G.F.P. Teleorman se mai poate 

investi cu solu Ńionarea acestui capat de cerere din contesta Ńie, în condi Ńiile în 
care pân ă la întocmirea deciziei de solu Ńionare petenta a renun Ńat la contesta Ńia 
formulat ă pentru suma de ..... lei, reprezentând tax ă pe valoarea ad ăugată. 

 
În fapt, prin cererea iniŃială nr. .....2010, S.C. ..... S.R.L., a formulat contestaŃie 

pentru suma totala de ..... lei, în al cărei cuantum era inclusă şi suma de ..... lei, 
reprezentând taxă pe valoarea adăugată. 
 Ulterior, până la întocmirea deciziei de soluŃionare, petiŃionara prin Adresa nr. 
.....2010, a menŃionat în ceea ce priveşte diferenŃa de ..... lei, din care ..... lei reprezintă 
TVA aferentă benzinei consumată de autoturismul societăŃii şi ..... lei reprezintă TVA 
aferent utilajelor amortizate integral, preluate de asociatul Tecuceanu Ioan la retragerea 
din societate, faptul c ă o consider ă calculat ă legal şi că trebuia achitat ă la bugetul 
de stat, renun Ńând astfel la cererea formulat ă pentru aceast ă sumă.  

În condiŃiile prezentate, organele de soluŃionare iau act de renunŃarea la 
contestaŃie, raspunzând prin individualizarea acestui capat de cerere în decizia de 
soluŃionare. 

 
În drept , cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile art. 208 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile pct.-elor nr. 4.1, 4.3 şi 12.2 din Ordinul 
Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscala, 
republicatã, în care se menŃionează: 

 *O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscalã, republicatã(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 [...] 
 ART. 208 
 Retragerea contestaŃiei 
 (1) ContestaŃia poate fi retrasă de contestator până la soluŃionarea acesteia. 
Organul de soluŃionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia 
act de renunŃarea la contestaŃie. 
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 (2) Prin retragerea contestaŃiei nu se pierde dreptul de a se inainta o nouă 
contestaŃie în interiorul termenului general de depunere a acesteia. 
 [...] 

*Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscala, republicatã (M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
 4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de 
împuternicit, iar în cazul contestatorilor persoane juridice, cererea trebuie să poarte 
ştampila persoanei juridice. Dovada calităŃii de împuternicit se face potrivit legii. 
 4.3. Organul de soluŃionare competent va comunica decizia prin care ia act de 
renunŃarea la contestaŃie dupa expirarea termenului general de depunere a contestaŃiei. 

[...] 
 12.2. Prin decizie se poate lua act de renunŃarea la contestaŃie, în situaŃia în care 
contestatorul solicită retragerea acesteia. 
 [...] 

Organele de soluŃionare au reŃinut faptul ca petiŃionara prin Adresa nr. 
.....2010(semnată şi ştampilată), a renunŃat la contestaŃia formulată pentru suma de ..... 
lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată. 

Totodată au reŃinut faptul ca la data întocmirii prezentei decizii de soluŃionare 
termenul general de depunere a contestaŃiei a expirat, petiŃionara pierzând astfel 
dreptul de a  înainta o nouă contestaŃie, pentru suma în cauză. 

Organele de solu Ńionare iau act de renun Ńarea la contestarea sumei de ..... 
lei, reprezentând tax ă pe valoarea ad ăugat ă. 

 
2. În ceea ce prive şte contesta Ńia formulat ă împotriva taxei pe valoarea 

adăugat ă în sum ă de ..... lei.    
 
Cauza supus ă solu Ńionării D.G.F.P. Teleorman este de a stabili legalitate a 

măsurilor organelor de inspec Ńie fiscal ă care au dispus peti Ńionarei colectarea 
taxei pe valoarea adaugat ă, aferent ă produselor acordate arendatorilor în anul  
2009, în condi Ńiile în care autoarea cererii considerã opera Ńiunea în cauz ă drept 
neimpozabil ă. 

 
În fapt ,  pe perioada supusã inspecŃiei fiscale, petenta a acordat arendatorilor 

produse rezultate din exploatarea terenurilor acestora, în schimbul dreptului de 
folosinŃã, fãrã a inregistra T.V.A. colectatã aferentã plãŃii în naturã a arendei. 

Organele de soluŃionare în fundamentarea soluŃiei ce urmează a fi adoptată au 
avut în vedere faptul că arenda în agricultur ă reprezintă darea în folosinŃă şi 
posesiune, pe baza de contract, pe o perioada concretă de timp, cu plată, a terenurilor 
şi a altor bunuri agricole.  

SubiecŃii contractului de arendă sunt: 
 1. arendatorul - persoanã fizică (individ) sau persoană juridică (organizaŃie, 
întreprindere) care este proprietarul legal sau alt posesor legal al bunurilor agricole 
transmise în arendă. 
 2. arendaşul - persoana fizică şi/sau persoana juridică, cu domiciliul (sediul) în 
România, care ia în arendă bunuri agricole. Cel care are obligaŃia legală să achite 
impozitele către stat este arendaşul, dacă prin contract nu se prevede altfel, în cazul 
nostru S.C. ..... S.R.L.. 
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În sensul celor prezentate organele de soluŃionare au reŃinut că S.C. ..... S.R.L., 
în calitatea sa de arendaş  are doar dreptul de exploatare a terenurilor, nedeŃinând 
calitatea de proprietar al acestora, contractul de arendare nefiind translativ de 
proprietate, arendatorii efectuând o prestare de servicii constând în arendarea terenului, 
iar arendaşul (petenta în cazul nostru), efectuând o livrare  de bunuri către arendatori, 
în contul obligaŃiei de plată, ca urmare a prestării de servicii efectuate de acesta. 

De asemenea au mai reŃinut că arendatorii, în calitatea lor de proprietari, pe 
întreaga durată a contractelor au pierdut dreptul de folosinŃã asupra terenurilor. 

Pentru considerentele menŃionate, organele de revizuire reŃin faptul că agentul 
economic avea obligaŃia să colecteze taxa pe valoarea adaugată aferentă plăŃii în 
natură a arendei, la nivelul sumei de ..... lei. 

 
În drept ,  cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile H.G. nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în care se precizează: 

*Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal(M.O. nr. 927 din 23 decembrie ), cu 
modificările şi completările ulterioare(introduse prin Legea nr.343/17.07.2006); 

[…] 
OperaŃiuni impozabile 
ART. 126 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile în România cele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 
a) operaŃiunile 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 plată; 
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 

România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; 
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor est e realizat ă de o persoan ă 

impozabil ă, astfel cum este definit ă la art. 127 alin. (1), ac Ńionând ca atare; 
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităŃile 

economice prevăzute la art. 127 alin. (2); 
[...] 

 ART. 127 
    (1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o 

manieră independentă şi indiferent de loc, activităŃi economice de natura celor 
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităŃi. 

    (2) În sensul prezentului titlu, activitătile economice cuprind activităŃile 
producătorilor comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃile extractive, 
agricole  şi activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie 
activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obŃinerii 
de venituri cu caracter de continuitate. 

 [...] 

Livrarea de bunuri 
ART. 128 
(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri 

ca şi un proprietar. 
[...] 
(4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operaŃiuni: 
[...] 
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b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziŃionate sau 
produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziŃie altor persoane în mod gratuit, 
dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părŃilor lor componente a fost dedusă total 
sau parŃial; 

 […] 
ART. 130 

 În cazul unei operaŃiuni care implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de 
servicii în schimbul unei livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii, fiecare persoană 
impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu 
plată. 
 [...] 
 ART. 137 

(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugată este constituită din: 
[...] 
e) în cazul schimbului prevăzut la art. 130 şi, în general, atunci când plata se 

face parŃial ori integral în natură sau atunci când valoarea plătii pentru o livrare de 
bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilită de părŃi sau nu poate fi uşor stabilită, 
baza de impozitare se consideră ca fiind valoarea normală pentru respectiva 
livrare/prestare. Este considerată ca valoare normală a unui bun/serviciu tot ceea ce un 
cumpărător, care se află în stadiul de comercializare unde este efectuată operaŃiunea, 
trebuie să plătească unui furnizor/prestator independent în interiorul Ńării, în momentul 
în care se realizează operaŃiunea, în condiŃii de concurenŃă, pentru a obŃine acelaşi 
bun/serviciu. 

[…] 
*H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în M.O. nr 112 din 6 
februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare; 

[…] 
Norme metodologice: 

          8. (1) OperaŃiunile prevăzute la art. 130 din Codul fiscal, includ orice livrări de 
bunuri/prestări de servicii a căror plată se realizează printr-o altă livrare/prestare, 
precum: 
 [...]     

b) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, care 
constituie o prestare de servicii. 

(2) Fiecare operaŃiune din cadrul schimbului este tratată separat aplicându-se 
prevederile prezentului titlu în funcŃie de calitatea persoanei care realizează 
operaŃiunea, cotele şi regulile aplicabile fiecarei operaŃiuni în parte. 

[…] 
Astfel, din actele normative citate anterior se reŃine că acordarea produselor 

agricole arendatorilor în schimbul subscrierii dreptului de folosinŃă asupra terenului 
agricol intră în sfera de aplicare a T.V.A. întrucât are loc transferul dreptului de 
proprietate asupra bunurilor din proprietatea societăŃii în schimbul dreptului de folosinŃă 
asupra pământului arendatorilor. 

În sensul celor reŃinute mai sus încadrând operaŃiunea în cauză drept impozabilă 
este şi punctul de vedere al M.F.P. – Directia Generală LegislaŃie Impozite Indirecte, 
referitor la o speŃã similarã, punct de vedere exprimat prin Adresa nr. ...../2006, 
înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr. ...../2006, în care se precizează: 

 “Prin arendare potrivit prevederilor din Legea nr. 6 5/1998 pentru 
modificarea şi completarea Legii arend ării nr. 16/1994, se în Ńelege contractul 
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încheiat între proprietar uzufructuar sau alt de Ńinător legal de bunuri agricole 
denumit arendator şi arenda ş cu privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o  
durat ă determinat ă şi la un pre Ń stabilit de p ărŃi. 

Plata în natur ă a arendei constituie o opera Ńiune care implic ă o prestare de 
serviciu în schimbul unei livr ări de bunuri, respectiv serviciul de arendare şi plata 
sa în natur ă, care constituie o livrare de bunuri. ”  

Organele de soluŃionare  reŃin că Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare nu reglementează plata în natur ă a arendei  ca 
operaŃiune scutită de T.V.A..  

Cu privire la această încadrare se reŃine că arendarea este o operaŃiune de 
punere la dispoziŃie a terenului agricol, scutită de plata taxei pe valoarea adaugată, iar 
plata în natur ă a arendei  (spe Ńa de faŃă) reprezintă plata serviciului de arendare care 
constituie o livrare de bunuri, respectiv produse agricole pentru care societatea are 
obligaŃia colectării taxei pe valoarea adaugata aferentă (astfel neputând fi aplicabile 
speŃei prevederile art. 141, lit. k) din Codul fiscal, invocate de autoarea cererii). 

Plata în natură a arendei cu grâu de către arendaş către proprietarul de teren 
reprezintă o stingere a unei obligaŃii pe care arendaşul o are faŃă de proprietarul de 
teren de la momentul semnării contractului de arendă. 

În consecinŃă, arendarea şi plata în natură a arendei sunt două opera Ńiuni 
distincte , prima scutită de taxa pe valoarea adăugată, iar cea de a doua fiind o 
operaŃiune care se cuprinde în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugată. 

Se reŃine astfel, că plata în natură a arendei este o operaŃiune prin care 
arendaşul efectuează o livrare a produsului agricol, aşa cum este reglementat atât de 
art. 128, cât şi de art. 130 din Codul fiscal, respectiv la  pct. 8, lit. a) si b) din H.G. nr. 
44-2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, unde operaŃiunea de livrare impune obligativitatea ca numai cel ce 
livrează să fie plătitor de T.V.A., nu şi cel ce primeşte. 

Organul de revizuire nu poate reŃine în soluŃionarea favorabilă a cauzei punctul 
de vedere al petiŃionarei, care nu consideră plata în natură a produselor (livrarea) către 
arendatori drept operaŃiune impozabilă,  deoarece în conformitate cu prevederile legale 
în materie fiscală la data producerii fenomenului economic dedus judecăŃii, operaŃiunea 
de livrare de produse, atrage după sine operaŃiunea de facturare, livrarea în cauză, în 
sensul prevederilor Codului fiscal, nefiind scutită de la plata taxei pe valoarea adaugată, 
petenta confundând operaŃiunea de arendare, care este scutita de la plata taxei pe 
valoarea adăugată, cu operaŃiunea de plată în natură a arendei, care este o operaŃiune 
impozabilă. 

Deci e suficient, conform Codului fiscal, ca arendaşul să fie plătitor de T.V.A., iar 
atunci când efectuează o livrare de bunuri, în contrapartidă cu o prestare de servicii 
(arenda) să colecteze T.V.A. şi implicit, să şi achite la buget suma datorată urmare a 
operaŃiunilor contabile. 

În consecinŃă, cauza supusă judecăŃii nu este incidentă prevederilor art. 141, lit. 
k), unde se specifică “arenda este scutită de T.V.A.”, aici vorbindu-se numai de 
operaŃiunea de livrare de bunuri, care este o operaŃiune impozabilă. 

În susŃinerea acestui punct de vedere, trebuie să se reŃină şi faptul că persoana 
juridică plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, pentru desfăşurarea activităŃii de 
producŃie agricolă a efectuat diverse aprovizionări, pentru care pe bază de documente 
legale şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugată, iar producŃia 
realizată a fost valorificată atât prin vânzarea la terŃi, operaŃiune pentru care a colectat 
taxa pe valoarea adaugată, cât şi prin acordarea în natură a arendei. 
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Referitor la trimiterea contestatoarei la unele dintre soluŃiile adoptate în speŃe 
silmilare, respectiv Decizia civilă nr. ...../2008 a CurŃii de Apel ..... şi Decizia civilă nr. 
..../2010 a CurŃii de Apel ....., este de reŃinut că aceste solutii sunt aplicabile numai 
speŃelor în cauză, întrucât fiecare speŃa se soluŃionează în funcŃie de actele 
administrate aflate la dosarul cauzei la data respectivă;  

De asemenea organele de soluŃionare reŃin faptul că nu există o practică unitară 
în soluŃionarea unor astfel de speŃe, în aceeaşi cauză fiind adoptate şi soluŃii favorabile 
D.G.F.P. Teleorman, respectiv prin Decizii civile  ale CurŃii de Apel ....., în Dosarele nr. 
...../87/2008, privind pe S.C. ....S.R.L. – com. .....(Decizia civila nr. ...../2009) şi nr. 
...../87/2009 privind pe S.C......S.R.L. – com. ....., jud. Teleorman. 

În ceea ce priveşte susŃinerea petentei cã distribuirea in natura a unor produse 
cu titlu de arendã, nu constituie acte(fapte) de comerŃ, în sensul art. 5 din Codul 
comercial, mentionăm urmãtoarele: 

-o astfel de activitate are natur ă comercial ă, întrucât art. 4 din Codul 
Comercial instituie o prezum Ńie de comercialitate pentru toate celelalte contrac te 
şi obliga Ńii ale unui comerciant, dacã nu sunt de natur ă civil ă sau dac ă contrariul 
nu rezult ă din însusi actul; 

-în aceast ă opinie de şi prezum Ńia de comercialitate poate fi r ăsturnat ă, în 
spe Ńă nu se poate re Ńine că obliga Ńiile asumate de societatea peti Ńionar ă prin 
contractul de arend ă au natur ă civil ă, întrucât lucrarea terenului în baza 
contractului de arend ă, care are caracterul unor prest ări de servicii, îl constituie 
chiar obiectul de activitate al petentei, contractu l de arendare nefiind str ăin de 
activitatea desf ăsurata de aceasta; 

-având în vedere c ă arendatorul este necomerciant, pentru el, contract ul de 
arend ă este unul civil, fiind fapt ă de comer Ń numai pentru S.C. ..... S.R.L.; 

-această situa Ńie este îns ă reglementat ă de art. 56 din Codul comercial, din 
aceste dispozi Ńii legale rezultând c ă faptele de comer Ń unilaterale sau mixte sunt 
guvernate de legea comercial ă pentru ambele p ărŃi, chiar dac ă pentru una dintre 
ele, actul juridic are caracter civil.  

Având în vedere argumentele prezentate, urmeaz ă să fie respins ă ca 
neîntemeiat ă  contesta Ńia, pentru suma de ..... lei, reprezentând tax ă pe valoarea 
adaugat ă, menŃinându-se constatările organelor de inspecŃie fiscală. 
 

 3. În ceea ce prive şte contesta Ńia formulatã împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri 
nr. .....2010.  

 

Cauza supusã solu Ńionarii Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman, este de a stabili dacã are competen Ńa materialã pentru a se 
investi în solu Ńionarea cererii formulatã împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri nr.  
.....2010. 

 

În fapt , se reŃine cã dispoziŃia în cauzã nu se referã la stabilirea de impozite, 
taxe  şi accesorii aferente, ci la alte mãsuri dispuse în sarcina petiŃionarei. 

Organul de soluŃionare constatã astfel cã cererea formulatã de petentã nu intrã 
în competenŃa sa materialã.  
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În drept , Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea 
formularului ”DispoziŃie privind mãsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscalã”, cod  
14.13.27.18, la pct. 1 din Anexa 2 InstrucŃiunile de completare a formularului, prevede: 

“1. Formularul DispoziŃie privind mãsurile stabilite de organele de inspecŃie 
fiscalã reprezintã actul administrativ fiscal emis de organele de inspecŃie fiscalã in 
aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a indeplini 
masurile stabilite. Nu va cuprinde mãsuri referitoare la sumele pe car e 
contribuabilii le datoreazã bugetului general conso lidat al statului”. 

Întrucãt mãsurile în cauzã nu vizeazã stabilirea obligaŃiilor fiscale ale 
contestatoarei,  dispoziŃia de mãsuri nu are caracterul unui titlu de creanŃã, aceasta 
intrând în categoria altor acte administrativ fiscale. 

Se reŃine cã soluŃionarea contestaŃiei pentru acest capãt de cerere intrã în 
competenŃa organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, potrivit 
dispoziŃiilor pct. 5.2. din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscalã, republicatã coroborate cu prevederile art. 209 alin. (2) din 
O.G. nr.92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv: 

* Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscala, republicatã (M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi Ńia de mãsuri [...]; 
[...] 
*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã (in M.O. nr. 

513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
[...] 
ART. 209 
Organul competent 
[…] 
(1) Contesta Ńiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se 

solu Ńioneazã de cãtre organele fiscale emitente. 
[…]     
În consecinŃã, organul competent sã solu Ńioneze contesta Ńia îndreptatã 

împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri nr......2010, este Activitatea de Ins pec Ńie Fiscal ă, 
în calitate de organ care a încheiat actul atacat. 

 
* 

           *     * 
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, în temeiul H.G. nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscala, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile 
şi completãrile ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 

 
 
 

D  E  C  I  D  E : 
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 Art. 1. DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman ia act de 
renun Ńarea S.C. ..... S.R.L.  cu sediul social în mun. Alexandria, jud. Teleorman la 
contesta Ńia având ca obiect suma de ..... lei, reprezentând taxa pe valoarea 
adăugat ă; 
 
Art. 2. Se respinge ca neîntemeiat ă contesta Ńia formulat ă de S.C. ..... S.R.L., cu 
sediul social în mun. Alexandria, jud. Teleorman,  pentru suma în cuantum total de  
.....  lei, reprezentând taxa pe valoarea ad ăugat ă; 

 
Art. 3. În temeiul dispoziŃiilor art. 209 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 

de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se declinã 
competen Ńa de solu Ńionare a capatului de cerere privind Dispozi Ńia de m ăsuri 
nr......2010, în favoarea Activit ăŃii de Inspec Ńie Fiscal ă Teleorman ,     iniŃiindu-se 
demersurile legale în acest sens; 

 
Art.4.  Prezenta decizie a fost redactata în 5(cinci) exemplare toate cu valoare de 

original comunicate celor interesaŃi;  
  
 Art.5.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.6. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 

 
 
 
 
 
 
      

     Director Executiv 
 
 
 
 


