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DECIZIA  nr.               /                                 

privind soluţionarea contestaţiei formulată de 
dna. .X. 

înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. x 
  
 
 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti prin Serviciul 
soluţionare contestaţii 1 a fost sesizată de către Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Ilfov prin adresa nr. x, înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. x, 
cu privire la contestaţia depusă de dna. .X., CNP x,  cu domiciliul în x, 
reprezentată convenţional prin avocat x conform împuternicire avocaţială 
existentă în original la dosarul cauzei, având domiciliul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură în x 

  
Obiectul contestaţiei depus ă prin post ă la data de 19.12.2016  şi 

înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov sub nr. x şi la 
D.G.R.F.P.B. sub nr. x, îl constituie Decizia de impunere nr. x privind taxa pe 
valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru 
persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice 
nedeclarate organelor fiscale, comunicat ă prin po ştă la data de 17.11.2016,  
prin care s-au stabilit obligaţii de plată suplimentare în sumă de x lei 
reprezentând: TVA în sum ă de x lei şi accesorii TVA în sum ă de x lei.  

 
În raport de data comunicării actului administrativ fiscal contestat, 

respectiv 17.11.2016, prin poştă, aşa cum reiese din confirmarea de primire 
existentă la dosarul cauzei, contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de 
art.270 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare fiind înregistrată la Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Ilfov la data de 19.12.2016, astfel cum rezultă din ştampila 
Oficiului Poştal aplicată pe plicul cu care a fost transmisă contestaţia. 

 
           Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 268 
alin. (1), art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Bucureşti este învestită să soluţioneze contestaţia formulată 
de dna. .X., cu privire la Decizia de impunere nr. x privind taxa pe valoarea 
adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane 
fizice, care realizează venituri din activităţi economice nedeclarate organelor 
fiscale. 
 
  Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei. 
 
  Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă urmatoarele: 
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    I. Urmare constătarilor din Raportul de inspecţie fiscală nr. 
IFGAIF0003749/11.11.2016 organele de inspecţie fiscală din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov au emis Decizia de impunere 
nr. IFGAIF0003748/11.11.2016 privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii 
fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri 
din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, prin care au stabilit în 
sarcina doamnei .X. obligaţii de plată suplimentare în sumă totală de x lei, 
reprezentând: 
 
- x lei taxa pe valoarea adăugată aferentă perioadei 01.01.2008-31.12.2012; 
- x lei dobânzi/majorări de întârziere TVA, calculate de la 26.09.2008 până la 
04.11.2016. 
- x lei penalităţi de întârziere TVA, calculate de la 01.07.2010 până la 
04.11.2016. 
 

Organele de inspecţie fiscală au constatat, din analiza informaţiilor 
existente în baza de date a AJFP Ilfov şi a declaraţiilor informative (D208) privind 
impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 
depuse de notarii publici, că domnul x împreună cu soţia acestuia x au efectuat 
tranzacţii cu bunuri imobile constând în vânzarea de terenuri intravilane categoria 
de folosinţă curţi-construcţii, terenuri intravilane arabile şi terenuri extravilane, 
construcţii vechi, respectiv apartamente, cât şi construcţii noi, tranzacţii supuse 
regimului de impozitare din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată. 

 
Prin contractul de vânzare cumpărare nr.x soţii x au încasat suma de x 

lei, depăşind astfel plafonul de scutire de TVA. Doamna x a fost consierată de 
către organele fiscale reprezentant al familiei sale considerată în speţă asociere 
fără personalitate juridică, constituită prin actul căsătoriei. Drept urmare, aceasta 
nu mai putea aplica regimul special de scutire a taxei pe valoarea adăugată 
prevăzut la art.152 alin. (1) din Legea 571/2003 prinvind Codul Fiscal şi avea 
obligaţia ca în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii martie 2008 să se 
înregistreze în scopuri de TVA şi să devină plătitor de TVA începând cu data de 
01.05.2008. 

 
Întrucât doamna .X. nu s-a înregistrat în scopuri de TVA, pentru 

tranzactiile desfăşurate în perioada 01.05.2008-31.12.2016, organele de 
inspecţie fiscală au calculat taxa pe valoarea adăugată pe care persoana 
impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri 
de TVA. 

 
Astfel, urmare constatărilor, diferenţele stabilite de organele fiscale 

reprezentând TVA de plată au fost în sumă de x lei, pentru care au fost calculate 
accesorii în sumă totală de x lei . 
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  II. Prin contestaţia formulată, dna. .X. solicită admiterea contestaţiei şi 
desfiinţarea Deciziei de impunere nr. x privind taxa pe valoarea adăugată şi alte 
obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice pentru 
următoarele motive şi consideraţii: 
 
- creanţele fiscale suplimentare au fost calculate în baza unor contracte de 
vânzare – cumpărare încheiate în perioada 2008-2012, astfel că, având în 
vedere că baza impozabilă este calculată de la data de 01.01.2008 termenul de 
prescripţie s-a împlinit în decembrie 2014. Totodată, obligaţiile accesorii au fost 
calculate de la datele de 26.09.2008 şi 01.07.2010 si reprezintă sume prescrise; 
 
- decizia de impunere emisă este netemeinică, contractele de vânzare-
cumpărare care fac obiectul inspecţiei fiscale, au avut ca obiect locuinţe 
personale, au fost în număr de 7 în intervalul 2008-2012 şi nu pot fi apreciate ca 
fiind, într-un interval de 4 ani, ca o activitate cu caracter de continuitate.  
 
 
  III.  Luând în considerare constatările organelor de inspecţie fiscală, 
motivele prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei 
precum şi actele normative în vigoare în perioada verificată, invocate de 
contestatoare şi organele de inspecţie fiscală, se reţine: 

 
 

 
3.1. Aspecte procedurale 
 
Cauza supus ă solu ţionării este dac ă este întemeiat ă excep ţia 

prescrip ţiei ridicat ă de contestatar ă cu privire la dreptul organului fiscal de 
a stabili obliga ţii suplimentare, în condi ţiile în care, termenul de prescrip ţie 
este cel reglementat de dispozi ţiile Codului de procedur ă fiscal ă, în 
cuprinsul art. 91, cu posibilitatea de suspendare p e perioada cuprins ă între 
momentul începerii inspec ţiei fiscale şi momentul emiterii deciziei de 
impunere ca urmare a efectu ării inspectiei fiscale . 
 
   În fapt , inspecţia fiscală parţială a fost iniţiată prin Avizul de inspecţie 
fiscală înregistrat la AJFP Ilfov sub nr. x. Întrucât contribuabila nu a fost găsită la 
adresa de domiciliu, s-a întocmit Proces – verbal nr. x pentru a-i aduce la 
cunoştinţă acesteia că începând cu data de 16.12.2013 a început inspec ţia 
fiscal ă par ţială. 
    Prin referatul nr.x s-a propus suspendarea inspecţiei fiscale parţiale în 
vederea efectuării de cercetări specifice pentru stabilirea realităţii tranzacţiilor 
efectuate de contribuabilă în perioada 2008-2012, fiind solicitate informaţii 
notarilor publici privind tranzacţiile efectuate în această perioadă. Comunicarea 
suspend ării inspec ţiei fiscale c ătre doamna .X. s-a f ăcut cu adresa nr.x  
înregistrată la Serviciul de inspecţie fiscală persoane fizice sub nr. x, aceasta 
fiind primită de soţul doamnei în data de 07.02.2014 conform confirmării de 
primire ataşată la dosarul cauzei. 
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  Prin adresa nr.x s-a comunicat contestatarei reluarea inspectiei fiscale 
începând cu data de 02.09.2016 , adresă confirmată de primire sub semnătură 
de soţul doamnei .X., ulterior fiind încheiat procesul verbal nr.x din care reiese 
faptul că domnul x a semnat de primire Invitaţia adresată damnei .X. prin care 
aceasta era înştiinţată cu privire la reluarea inspecţiei fiscale şi la obligaţia de a 
se prezenta la sediul AJFP Ilfov şi de a depune documentele solicitate pentru 
efectuarea inpecţiei fiscale. 
  Urmare inspecţiei fiscale a fost încheiat Raportul de inspecţie fiscală nr. x 
care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. x privind taxa pe valoarea 
adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane 
fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate 
organelor fiscale . 
 

În drept , potrivit prevederilor art.23 si art. 91 alin.(1) şi alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
"Art. 23  - (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia 
fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se con stituie 
baza de impunere care le genereaz ă.  
(2) Potrivit alin.(1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina 
obligaţia fiscală datorată."  
 
"Art. 91  - (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în 
termen de 5 ani , cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.  
(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe s ă curg ă de 
la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în car e s-a nascut crean ţa 
fiscal ă  potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel. (...)." 
 

Referitor la condiţiile de suspendare a inspectiei fiscale şi la durata 
efectuării acesteia, având în vedere perioada verificată, în speţă sunt aplicabile 
normele legale în vigoare la data producerii suspendării termenului de 
prescriptie, respectiv art.92, art.98 si art.104 din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora: 

 
"Art. 92  - (1) Termenele prevăzute la art. 91 se întrerup şi se suspendă în 
cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea şi suspendarea 
termenului de prescripţie a dreptului la acţiune potrivit dreptului comun.  
(2) Termenul de prescrip ţie a dreptului de stabilire a obliga ţiei fiscale se 
suspend ă pe perioada cuprins ă între  momentul începerii inspec ţiei fiscale 
şi momentul emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectu ării inspec ţiei 
fiscale .” 
 
"Art. 98  - (1) Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a 
dreptului de a stabili obligaţii fiscale.“ 
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“Art.104  -   (1) Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de 
inspecţie fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu 
poate fi mai mare de 3 luni. 
(2) În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata 
inspecţiei nu poate fi mai mare de 6 luni. 
(3) Perioadele în care derularea inspec ţiei fiscale este suspendat ă nu sunt 
incluse în calculul duratei acesteia , conform prevederilor alin. (1) si (2).   
(4) Conducătorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei 
inspecţii fiscale ori de câte ori sunt motive justificate pentru aceasta.  
(5) Condiţiile şi modalităţile de suspendare a unei inspecţii fiscale se vor stabili 
prin ordin al presedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv 
prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor şi 
reformei administrative, în cazul inspecţiilor fiscale efectuate de organele fiscale 
prevăzute la art. 35, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. “ 
 
  Astfel, potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 467/2013 privind condiţiile 
şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, se reţin următoarele: 
 
“ Art. 2.  - Inspecţia fiscală poate fi suspendată când este îndeplinită una dintre 
următoarele condiţii şi doar dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea 
inspecţiei fiscale: 
   e) pentru efectuarea de cercetări specifice pentru identificarea unor persoane 
fizice sau stabilirea realităţii unor tranzacţii; “ 
[..] 
 Art. 4.  - Data de la care se suspendă acţiunea de inspecţie fiscală va fi 
comunicată în scris contribuabilului.  
Art. 5.  - Reluarea inspecţiei fiscale se va face în funcţie de motivul care a 
determinat suspendarea, în următoarele condiţii:  
[…] 
 e) pentru art. 2 lit. e), după data primirii răspunsului cu privire la identificarea 
unor persoane implicate în tranzacţiile verificate sau stabilirea realităţii unor 
tranzacţii; “ 
 

   Din coroborarea dispoziţiilor legale suscitate, reiese că termenul de 
prescripţie al dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în 
termen de 5 ani şi începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care s-a născut creanţa fiscală. 

 
   Totodată, potrivit normelor legale de mai sus, în condiţiile expres 
prevăzute de lege, inspecţia fiscală poate fi suspendată cu acordul 
conducătorului inspecţiei fiscale, situaţie în care termenul de prescrip ţie a 
dreptului de stabilire a obliga ţiei fiscale se suspend ă pe perioada cuprins ă 
între momentul începerii inspectiei fiscale si mome ntul emiterii deciziei de 
impunere ca urmare a efectu ării inspectiei fiscale , iar perioadele în care 
derularea inspec ţiei fiscale este suspendat ă nu sunt incluse în calculul 
duratei acesteia . 
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              Prin contestaţia formulată, contestatara invocă faptul că organele de 
inspecţie fiscală nu au respectat prevederile legale în ceea ce priveşte 
prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale, invocând încălcarea art. 89 
alin.(1) şi art. 91 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
  Se reţine faptul că art. 89 alin.(1) din OG  nr.92/2003 invocat de 
contestatară cu privire la „dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale 
se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune 
altfel” face referire în fapt la „Deciziile referitoare la bazele de impunere” şi nu 
la dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale aşa cum, eronat, este 
invocat în contestaţie. 
  În acelaşi mod este invocat eronat si articolul 91 din acelaşi act 
normativ, care reglementează în fapt „Obiectul, termenul şi momentul de la 
care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a 
obligaţiilor fiscale”. 
 
  Având în vedere aspectele prezentate, întrucât, în speţă, organul fiscal a 
emis Decizia de impunere nr. x privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii 
fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice, care realizează 
venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, 
aceasta fiind comunicata contestatarei în data de 17.11.2016, rezult ă că dreptul 
organului fiscal de a stabili taxa pe valoarea adau gata pentru perioada 
01.01.2008 – 31.12.2012, nu era prescris la data co munic ării deciziei de 
impunere contestate, cursul prescrip ţiei fiind suspendat pe perioada 
scurs ă între data începerii inspectiei fiscale, respectiv  16.12.2013 si data 
emiterii deciziei de impunere, respectiv 11.11.2016 , astfel încât invocarea de 
catre contestatară a faptului că organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii 
pe perioada prescrisa este neîntemeiată, contestaţia contribuabilei fiind 
neîntemeiată cu privire la acest aspect. 

 
 

 3.2 Referitor la TVA stabilit ă suplimentar în sum ă de x lei  
  

Cauza supus ă solu ţionării este dac ă tranzac ţiile imobiliare 
desfăşurate în anii 2008-2012 pot fi considerate ca fiind  activitate 
economic ă cu caracter de continuitate şi dac ă contestatara avea obliga ţia 
să se înregistreze ca pl ătitoare de TVA în condi ţiile în care a dep ăşit 
plafonul de scutire . 
 

În fapt , prin raportul de inspecţie fiscală nr. x organele fiscale din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov au verificat persoana fizică .X. 
pentru tranzacţiile imobiliare derulate în perioada 2008-2012 şi au constatat că 
domnul x împreună cu soţia acestuia .X. au efectuat tranzacţii imobiliare după 
cum urmează: 
 
În anul 2008  au efectuat un număr de 6 tranzac ţii , astfel: 
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- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare teren intravilan arabil în 
suprafaţă de 542mp, situat în intravilanul x, identificat în tarla 11, parcelele 
266,267 şi 268, cu număr cadastral 2238/1, preţul total al vânzării a fost de x lei; 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare cota indiviză ½ din dreptul de 
proprietate asupra terenului extravilan arabil în suprafaţă de 7.500mp, situat în 
extravilanul localităţii x, identificat în tarlaua 54, parcela 437/IV/1, cu număr 
cadastral 2795, preţul total al vânzării a fost de x lei; 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare teren extravilan arabil în 
suprafaţă de 2.832 mp, situat în x, identificat în tarlaua 57, parcela 447/4/36, cu 
număr cadastral 1710, preţul total al vânzării a fost de x lei; 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare imobil compus din teren 
construit şi neconstruit în suprafaţă de 487mp şi construcţia edificată pe acesta 
cu o suprafaţă construită desfăşurată de 85mp, situat în x cu număr cadastral 
1741/1/1, preţul total al vânzării a fost de x euro, suma încasată fiind de x 
(Anexa 4 RIF); 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare teren arabil extravilan în 
suprafaţă de 5.606mp, situat în extravilanul x, identificat în tarla 54, parcela 
437/21, cu număr cadastral 1226, preţul total al vânzării a fost de x lei; 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare teren arabil extravilan în 
suprafaţă de 2.786mp, situat în extravilanul x, identificat în tarla 54, parcela 
437/22, cu număr cadastral 2140, preţul total al vânzării a fost de x lei. 
 
  Conform constatărilor organelor de inspecţie fiscală, contractele 
x/19.05.2008, x/07.08.2008, x/05.12.2008, x/05.12.2008 au fost considerate ca 
fiind operaţiuni scutite de taxă conform art.141 alin.(2), lit.f) din Codul fiscal, 
obiectul contractelor fiind vânzarea de terenuri extravilane arabile. 
  În luna martie 2008, prin încheierea contractului de vânzare cumpărare 
nr. 501/14.03.2008, cifra de afaceri realizată a depăşit plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
În anul 2009  au efectuat un număr de 1 tranzac ţie, astfel: 
 
- contract de vânzare – cumpărare nr.961/30.09.2009, vânzare imobil situat în x, 
tarlaua 12, parcelele 309 şi 310,  cu număr cadastral 1741/1/2, preţul total al 
vânzării a fost de x lei. 
 
În anul 2010 au efectuat un număr de 3 tranzac ţii , astfel: 
 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare apartament nr.17 situat în x, 
compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 50,85mp + 5,86 
mp suprafaţă balcoane, împreună cu o cotă indiviză de 0,885% din suprafaţa de 
folosinţă comună a imobilului, precum şi terenul aferent apartamentului în 
suprafaţă de 7mp,  cu număr cadastral 1771/17, preţul total al vânzării a fost de 
x, suma încasată fiind de x lei (Anexa 4 RIF); 
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- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare teren arabil în suprafaţă de 
3920mp, situat în extravilanul x, identificat în tarla 61, parcela 436/2/11, cu 
număr cadastral 3206, preţul total al vânzării a fost de x lei; 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare apartament  situat în x, compus 
din trei camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 63,83 mp, 
împreună cu o cotă indiviză de 0,97% şi dependinţele de folosinţă comună ale 
imobilului,  cu număr cadastral 759/43, preţul total al vânzării a fost de x lei. 
 

Conform constatărilor organelor de inspecţie fiscală, contractele 
x/31.03.2010 şi x/22.03.2010, x/25.05.2010 au fost considerate ca fiind 
operaţiuni scutite de taxă conform art.141 alin.(2), lit.f) din Codul fiscal, obiectul 
contractelor fiind vânzarea de terenuri extravilane arabile, respectiv vânzarea de 
apartamente care au fost predate în anii 1992 şi 1977. 
 
În anul 2012 au efectuat un număr de 3 tranzac ţii , astfel: 
 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare teren intravilan în suprafaţă de 
509 mp, situat în intravilanul x, parcelele 305,306 şi 307, din care suprafaţa de 
374mp, categoria de folosinţă curţi – construcţii şi suprafaţă de 135mp, categoria 
de folsinţă arabil, cu număr cadastral 50825, preţul total al vânzării a fost de x 
lei; 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare construcţie locuinţă, în 
suprafaţă construită la sol de 146 mp, în suprafaţă desfăşurată de 292 mp, pe 
terenul în suprafaţă de 509 mp, situat în intravilanul x, cvartal 11, parcelele 
305,306 şi 307, preţul total al vânzării a fost de x lei; 
- contract de vânzare – cumpărare nr.x, vânzare imobil situat în x, compus din 
teren intravilan în suprafaţă de 572mp, cvartal 11, parcelele 305,306 şi 307 şi 
construcţia C2-locuinţă, în suprafaţă desfăşurată de 222mp, cu număr cadastral 
50824, preţul total al vânzării a fost de x lei. 
 

În urma analizei acestor tranzacţii, organele de inspecţie fiscale au 
constatat că doamna .X. a efectuat tranzacţii în scopul obţinerii de venituri cu 
caracter de continuitate, aşa cum rezultă din succesiunea cronologică a 
operaţiunilor desfăşurate începând cu anul 2008 şi că, la sfârşitul lunii martie 
2008, a realizat o cifră de afaceri în sumă totală de x lei, cumulată de la 
începutul anului 2008, depăşind plafonul de TVA de 220.000 lei, echivalentul a 
35.000 euro şi nu mai putea aplica regimul special de scutire a taxei pe valoarea 
adăugată prevăzut la art.152 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.  

 
Având în vedere cele menţionate mai sus, contribuabila avea obligaţia ca 

în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii martie 2008 să se înregistreze în scopuri 
de TVA şi să devină plătitoare de TVA începând cu data de 01.05.2008 conform 
art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
 

Începând cu data de 01.05.2008 contribuabila avea obligaţia depunerii 
deconturilor de TVA, obligaţie neîndeplinită de aceasta. Drept urmare, organele 
fiscale au calculat taxa pe valoarea adăugată pe care persoana impozabilă ar fi 
trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de TVA. Astfel, 
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a rezultat o taxă colectat ă în sum ă total ă de x lei, prin procedeul sutei mărite 
aplicând cotele de TVA în vigoare la data efectării tranzacţiei, astfel: 

- pentru contractele din perioada 2008-2009, respectiv nr.x/18.08.2008 şi 
nr. x/30.09.2009 s-a colectat TVA în cotă de 19% în sumă de x lei; 

- pentru contractele din anul 2012, respectiv  nr.x/04.05.2012, 
nr.x/14.08.2012 şi nr. x/08.11.2012 s-a colectat TVA în cotă de 24% în sumă de 
x lei. 

 
Deşi persoana impozabilă .X. nu s-a înregistrat ca plătitoare de TVA în 

timpul perioadei verificate şi nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative şi de 
conducere a evidenţei financiar contabile în partidă simplă, organele de inspecţie 
fiscală au ţinut cont de prevederile Hotărârii Curţii Europene de Justiţie din 
09.07.2015 formulată în procedura Radu Florin Salomie şi Nicolae Vasile Oltean  
acordând dreptul de deducere al TVA în sum ă de x lei  pe baza documentelor 
referitoare la achiziţiile de bunuri şi servicii aferente obiectivelor de investiţie din 
perioada 2008-2012, documente care îndeplineau atât condiţiile de formă cât şi 
condiţiile de fond prevăzute de lege. 

 
Astfel, situaţia centralizată a constatărilor organelor de inspecţie fiscală pe 

perioada 01.05.2018 până la 31.12.2012 este: 
 

- TVA colectată = x lei 
- TVA dedusă =      x lei     
- TVA de plat ă =  x lei 
 

  
În drept , în ceea ce priveşte sfera operaţiunilor impozabile şi persoanele 

impozabile, potrivit prevederilor art. 126 alin.(1) şi art. 127 alin.(1) şi (2) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
aplicabile începând cu anul 2008: 
 
„ART. 126 Opera ţiuni impozabile 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) operaţiunile 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 este realizat ă de o persoan ă 
impozabil ă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare; 
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre 
activit ăţile economice prev ăzute la art. 127 alin. (2);” 
 
„ART. 127 
Persoane impozabile şi activitatea economic ă 
(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o 
manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor 
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. 
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(2) În sensul prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile 
producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile 
extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. 
 
Norme metodologice: 
Art. 127 al.2 
3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obţinerea de venituri de către 
persoanele fizice din vânzarea locuinţelor proprietate personală sau a altor 
bunuri care sunt folosite de către acestea pentru scopuri personale, nu va fi 
considerată activitate economică, cu excep ţia situa ţiilor în care se constat ă că 
activitatea respectiv ă este desf ăşurată în scopul ob ţinerii de venituri cu 
caracter de continuitate în sensul art. 127alin. (2) din Codul fiscal . Transferul 
bunurilor sau serviciilor achiziţionate în scop personal de persoanele fizice în 
patrimoniul comercial în scopul utilizării pentru desfăşurarea de activităţi 
economice, nu este o operaţiune asimilată unei livrări de bunuri/prestări de 
servicii, efectuate cu plată, iar persoana fizică nu poate deduce taxa aferentă 
bunurilor/serviciilor respective prin aplicarea procedurii de ajustare prevăzută 
la art. 148 şi 149 din Codul fiscal.” 
 
  Potrivit acestor prevederi legale, intră în sfera de aplicare a taxei pe 
valoarea adăugată livrările de bunuri/prestările de servicii realizate cu plată pe 
teritoriul Romaniei în condiţiile în care sunt realizate de o persoan ă 
impozabil ă, aşa cum a fost definită la art.127 alin.(1), iar livrarea bunurilor 
rezult ă din una din activit ăţile economice  prevăzute la art.127 alin.(2) din 
Codul fiscal. Astfel, persoanele fizice care obţin venituri din vânzarea locuinţelor 
proprietate personală sau a altor bunuri care sunt folosite de acestea pentru 
scopuri  personale nu se consideră a fi desfăşurat o activitate economică şi pe 
cale de consecinţă nu intră în categoria persoanelor impozabile, excepţie făcând 
situaţiile în care se constată că activitatea respectivă este desfăşurată în scopul 
obţinerii de venituri cu caracer de continuitate, în atare situaţie, aceasta 
dobândind calitatea de persoană impozabilă. 
  Aşa cum expliciteaz ă leguitorul prin norme, în aplicarea prevederilor 
art.127 alin.(2), persoanele fizice nu se consider ă că realizeaz ă o activitate 
economic ă în sfera de aplicare a TVA atunci când ob ţin venituri din 
vânzarea locuin ţelor proprietate personal ă sau al altor bunuri care au fost 
folosite de c ătre aceasta pentru scopuri personale.  
 
„ART. 128 Livrarea de bunuri 
(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri 
ca şi un proprietar. 
(2) Se consideră că o persoană impozabilă, care acţionează în nume propriu, dar 
în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a 
achiziţionat şi livrat bunurile respective ea însăşi, în condiţiile stabilite prin norme. 
(3) Următoarele opera ţiuni sunt considerate, de asemenea, livr ări de bunuri, 
în sensul alin. (1): 
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a) predarea efectiv ă a bunurilor c ătre o alt ă persoan ă, ca urmare a unui 
contract care prevede c ă plata se efectueaz ă în rate sau a oric ărui alt tip de 
contract care prevede c ă proprietatea este atribuit ă cel mai târziu în 
momentul pl ăţii ultimei sume scadente, cu excep ţia contractelor de leasing; 
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite; 
c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor 
impozabile, în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.” 
 
  Potrivit art.128 predarea efectivă a bunurilor către altă persoană, ca 
urmare a oricărui tip de contract ce prevede transferul de proprietate este 
considerată livrare de bunuri, excepţie făcând contractele de leasing. 
 
  Mai mult, prin adresa nr. 280424/2008 a Direcţiei de legislaţie în 
domeniul TVA din cadrul ANAF referitoare la aplicarea prevederilor legale în 
cazul persoanelor fizice se precizează: 
„Din punct de vedere fiscal, operaţiunile au caracter de continuitate atunci când 
nu pot fi considerate operaţiuni ocazionale [...]. În general, dacă o persoan ă 
fizic ă realizeaz ă în cursul uni an calendaristic mai mult de o opera ţiune 
impozabil ă constând în vânz ări de terenuri şi construc ţii, altele decât cele 
utilizate în scopuri personale care nu intr ă în sfera de aplicare a taxei pe 
valoarea ad ăugată, devine impozabil ă, indiferent dac ă opera ţiunea este sau 
nu scutit ă de TVA, conform art. 141 alin. (2), lit.f)”  
 
  Referitor la observaţia contribuabilului „aceste contracte de vânzare – 
cumpărare, care fac obiectul inspecţiei fiscale, au ca obiect locuinţe personale, 
sunt încheiate în intervalul 2008-2012, sunt în număr de 7 şi nu pot fi apreciate 
ca fiind, într-un interval de 4 ani, ca o activitate cu caracter de continuitate”, 
aceasta nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a cauzei întrucât 
contractele încheiate de contribuabil ă în perioada inspectiei fiscale sunt în 
num ăr de 13, ori acest fapt nu poate fi re ţinut ca fiind cu caracter ocazional.  
  
  La art.125^1 alin.(1) pct.18-21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
se precizează: 
 
„ART. 125 1 Semnifica ţia unor termeni şi expresii 
(1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
[...] 
18. persoan ă impozabil ă are înţelesul art. 127 alin. (1) şi reprezint ă persoana 
fizic ă, grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice 
entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică; 
[...] 
20. persoană neimpozabilă reprezintă persoana care nu îndeplineşte 
condiţiile art. 127 alin. (1) pentru a fi considerată persoană impozabilă; 
21. persoană reprezintă o persoană impozabilă sau o persoană juridică 
neimpozabilă sau o persoană neimpozabilă; 
[...]” 
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  În situaţia în care persoana fizică este considerată persoană impozabilă 
conform art.127 alin.(1) din Codul fiscal, aceasta trebuie să solicite potrivit art. 
152 alin.(1) al aceluiaşi act normativ, înregistrarea în scopuri de TVA la organul 
fiscal competent. 
  Astfel, potrivit art. 152 şi art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, se reţin următoarele aspecte legale: 
 
„ART. 152 
Regimul special de scutire pentru întreprinderile m ici 
(1) Persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, 
declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui 
echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională 
a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie poate solicita 
scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru 
operaţiunile prevăzute la art. 126  alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare 
de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143  alin. (2) lit. b). 
(2) Cifra de afaceri  care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este 
constituit ă din valoarea total ă a livr ărilor de bunuri  şi a prestărilor de servicii 
care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, efectuate de 
persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, incluzând şi operaţiunile 
scutite cu drept de deducere şi pe cele scutite fără drept de deducere, prevăzute 
la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii 
principale, cu excepţia următoarelor: 
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 
1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă; 
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 
143 alin. (2) lit. b). 
 [...] 
(6) Persoana impozabil ă care aplic ă regimul special de scutire şi a cărei 
cifr ă de afaceri, prev ăzută la alin. (2), este mai mare sau egal ă cu plafonul 
de scutire în decursul unui an calendaristic, trebu ie să solicite înregistrarea 
în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii 
sau dep ăşirii plafonului. Data atingerii sau dep ăşirii plafonului se consider ă 
a fi prima zi a lunii calendaristice urm ătoare celei în care plafonul a fost 
atins sau dep ăşit . Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării 
în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu 
solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au 
dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la 
data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă, conform art. 153. 
Norme metodologice: 
Art. 152 al.6 
62. [...] 
(2) În sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana 
impozabil ă a atins sau a dep ăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat 
înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul prev ăzut de 
lege, organele fiscale competente vor proceda dup ă cum urmeaz ă: 
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a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat ă de 
organele fiscale competente înainte de înregistrare a persoanei impozabile 
în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita 
plata taxei pe care persoana impozabil ă ar fi datorat-o dac ă ar fi fost 
înregistrat ă normal în scopuri de tax ă conform art. 153 din Codul fiscal, pe 
perioad ă cuprins ă între data la care persoana respectiv ă ar fi fost 
înregistrat ă în scopuri de tax ă dacă ar fi solicitat în termenul prev ăzut de 
lege înregistrarea şi data identific ării nerespect ării prevederilor legale.  
Totodat ă organele de control vor înregistra din oficiu aces te persoane în 
scopuri de tax ă conform art. 153 alin. (7) din Codul fiscal; 
[...]” 
 
„ART. 153 Înregistrarea persoanelor impozabile în s copuri de TVA 
(1) Persoana impozabilă care este stabilită în România, conform art. 1251 alin. 
(2) lit. b), şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce 
implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept 
de deducere trebuie s ă solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organu l 
fiscal competent , după cum urmează: 
[...]  
b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau dep ăşeşte plafonul de 
scutire prev ăzut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr şitul lunii 
în care a atins sau dep ăşit acest plafon ; 
[...]  
(6) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform 
prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile 
prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) 
sau (5). 
(7) În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze, în conformitate 
cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), şi nu solicită înregistrarea, organele 
fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.” 
   
  Potrivit prevederilor legale enunţate mai sus, persoana impozabilă are 
obligaţia înregistrării ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată în regim normal în 
situaţia în care a constatat că a depăşit plafonul de scutire, cifra de afaceri care 
serveşte drept referinţă pentru aplicarea plafonului fiind consituită din valoarea 
totală a livrărilor de bunuri, exclusiv taxa. Persoana impozabilă trebuie să solicite 
înregistrarea în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului. 
Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii 
calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. 
  În situaţia în care organele de inspecţie fiscale constată neîndeplinirea de 
către persoana impozabilă a obligaţiei de a se înregistra ca plătitor de taxa pe 
valoarea adăugată în regim normal, înainte de înregistrare, vor solicita plata taxei 
pe valoarea adăugată pe care persoana impozabilă ar fi datorat-o pe perioada 
scursă între data la care avea obligaţia să solicite înregistrarea ca plătitor de taxa 
pe valoarea adăugată în regim normal şi data constatării abaterii. 
 

În speţă, organele de inspecţie fiscale au constatat că doamna .X. a 
efectuat tranzacţii în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate, aşa 
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cum rezultă din succesiunea cronologică a operaţiunilor desfăşurate începând 
cu anul 2008 şi că, la sfârşitul lunii martie 2008, a realizat o cifră de afaceri în 
sumă totală de x lei, cumulată de la începutul anului 2008, depăşind plafonul de 
TVA de 220.000 lei, echivalentul a 35.000 euro şi nu mai putea aplica regimul 
special de scutire a taxei pe valoarea adăugată prevăzut la art.152 alin. (1) din 
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.  

 
Având în vedere cele menţionate mai sus, contribuabila avea obligaţia ca 

în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii martie 2008 să se înregistreze în scopuri 
de TVA şi să devină plătitor de TVA începând cu data de 01.05.2008 conform 
art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
 

Începând cu data de 01.05.2008 contribuabila avea obligaţia depunerii 
deconturilor de TVA, obligaţie neîndeplinită de aceasta. Drept urmare, organele 
fiscale au calculat taxa pe valoarea adăugată pe care persoana impozabilă ar fi 
trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de TVA. La 
stabilirea taxei pe valoarea adăugată s-a ţinut cont numai de tranzacţiile care 
aveau ca obiect terenuri intravilane şi imobile,  excepţie făcând cele scutite 
conform art.141. Astfel, a rezultat o taxă colectat ă în sum ă total ă de x lei, prin 
procedeul sutei mărite aplicând cotele de TVA în vigoare la data efectuării 
tranzacţiei, astfel: 

- pentru contractele din perioada 2008-2009, respectiv nr.x/18.08.2008 şi 
nr. x/30.09.2009 s-a colectat TVA în cotă de 19% în sumă de x lei; 

- pentru contractele din anul 2012, respectiv nr.x/04.05.2012, 
nr.x/14.08.2012 şi nr. x/08.11.2012 s-a colectat TVA în cotă de 24% în sumă de 
x lei. 

 
Deşi persoana impozabilă .X. nu s-a înregistrat ca plătitoare de TVA în 

timpul perioadei verificate şi nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative şi de 
conducere a evidenţei financiar contabile în partidă simplă, organele de inspecţie 
fiscală au ţinut cont de prevederile Hotărârii Curţii Europene de Justiţie din 
09.07.2015 formulată în procedura Radu Florin Salomie şi Nicolae Vasile Oltean  
acordând dreptul de deducere al TVA în sum ă de x lei  pe baza documentelor 
referitoare la achiziţiile de bunuri şi servicii aferente obiectivelor de investiţie din 
perioada 2008-2012, documente care îndeplineau atât condiţiile de formă cât şi 
condiţiile de fond prevăzute de lege. 

 
În consecinţă, organele de inspecţie fiscale au stabilit corect calitatea de 

persoană impozabilă a domnei .X. şi au procedat la stabilirea de obligaţii 
suplimentare de plată în sumă de x lei, contestaţia urmând a fi respinsă ca 
neîntemeiată pentru acest capăt de cerere. 
 
 

 3.3 Referitor la accesorii TVA în sum ă totala de x lei 
 
Cauza supus ă solu ţionării este dac ă contribuabila datoreaz ă 

accesorii TVA, în condi ţiile în care în sarcina sa s-a re ţinut ca fiind datorat ă 
taxa stabilit ă prin decizia de impunere contestat ă. 
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  În fapt, prin Decizia de impunere nr. x privind taxa pe valoarea adăugată 
şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice au fost 
calculate accesorii, astfel: 
- majorări de întârziere pentru perioada 26.09.2008 - 04.11.2016 în sumă totală 
de x lei; 
- penalităţi de întârziere pentru perioada 01.07.2010 – 04.11.2016 în sumă totală 
de x lei. 
 
  În drept , potrivit art.119 şi art.120 din OG nr. 92/2003 privind Codul pe 
procedură fiscală, republicată: 
 
„Art. 119 Dispozi ţii generale privind major ări de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 
[...]”  
  
 “Art. 120   Major ări de întârziere  
(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv.” 
 
  Ulterior, începând cu data de 1.07.2010 majorările de întârziere au fost 
înlocuite cu “dobânzi” şi “penalităţi” de întărziere, în conformitate cu prevederile 
art.119, art.120 şi art.121 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
„Art. 119 Dispozi ţii generale privind dobânzi şi penalit ăţi de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.” 
  
„Art. 120 Dobânzi 
 (1). Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea 
declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează 
începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a 
stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”  
  
“Art. 120 1 Penalit ăţi de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de 
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. 
(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: 
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se 
datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale 
principale stinse; 
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b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de 
întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse; 
c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere 
este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. 
(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.” 
 

Având în vedere cele reţinute anterior prin prezenta decizie, potrivit cărora 
doamna .X. datorează diferenţa suplimentară de TVA, rezultă că aceasta 
datorează şi accesoriile aferente, în virtutea principiului de drept accesorium 
seqvitur principalae, motiv pentru care contestaţia urmază a fi respinsă ca 
neîntemeiată si pentru acest capăt de cerere. 

 
  Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art. 23, art.91 alin.(1) şi alin.(2), art. 92 alin. (1) si alin.(2), art. 98 
alin.(1), art. 104, art. 119 alin.(1), art. 120 alin.(1), art. 120^1 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; art.2 lit.e), art.4, art.5 lit.e) din OPANAF NR.467/2013 privind condiţiile 
şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale; art. 126 alin.(1), art.127 alin.(1) 
şi (2), art. 128, art. 125^1 alin.(1) pct. 18,20,21, art.152 alin (1), (2) si (6), art. 153 
alin.(1) lit.b), alin (6), alin.(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; pct. 3 alin.(1), pct. 62 alin.(2), lit.a)  din HG 
nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal, se: 
 
 

DECIDE 
 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaţiei formulată de doamna .X. 
împotriva Deciziei de impunere nr. x privind taxa pe valoarea adăugată şi alte 
obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează 
venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, prin 
care s-au stabilit obligaţii de plată suplimentare în sumă de x lei reprezentând: 
TVA în sum ă de x lei şi accesorii TVA în sum ă de x lei. 

 
 
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 

poate fi contestată, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul  Ilfov. 

   

 
              


