
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����������
��
����
��
����
��
����
��
��������
��������������������� ��!��!������"��# ���!$����%�������!���&�'�� ���������������������� ��!��!������"��# ���!$����%�������!���&�'�� ���������������������� ��!��!������"��# ���!$����%�������!���&�'�� ���������������������� ��!��!������"��# ���!$����%�������!���&�'�� �����

((((((((((((((((((((((((((((�)�'���)�'���)�'���)�'������

����

����

����

���� ���� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza 

art.209 din OG 92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de  %�	*+��*,�%�	*+��*,�%�	*+��*,�%�	*+��*,�	�&+%-��	�&+%-��	�&+%-��	�&+%-�� 

împotriva Deciziei de impunere nr.XXXX/08.04.2009 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 firm� de asociere, întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a 

municipiului Sibiu �i comunicat� petentei în data de 08.04.2009. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, fiind 

înregistrat� la organul fiscal sub nr.XXXXX/08.05.2009, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei 

sub nr. XXXX/18.05.2009. 

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

bugetul statului a sumei de XXXX lei din care : 

� XXXX lei  - TVA 

� XXXX lei –  impozit pe veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare 

 

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

 

� sumele  de XXXX lei TVA �i XXXX lei impozit pe venitul din transferul propriet��ilor 

imobiliare din patrimoniul personal, au fost stabilite în mod eronat de organul de inspec�ie 

fiscal� ca fiind de plat� prin actul contestat, întrucât acestea au fost integral achitate ; 

� diferen�ele din fi�a rol se datoreaz�  faptelor c� nu sunt operate declara�iile în spe�� în  

eviden�ele de la Administra�ia Finan�elor Publice Sibiu. 

 

Ca  urmare,  petenta solicit� corectarea actelor de inspec�ie fiscal� �i a fi�ei rol,  
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astfel încât aceasta s� fie pe zero la obliga�ii de plat�. 

 

       ��
��
��
��
 Organul de inspec�ie fiscal�, prin Decizia de impunere nr.XXXX/08.04.2009 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, a re�inut 

urm�toarele : 

 

  ,
.
�
,
.
�
,
.
�
,
.
�
����

  Perioada verificat� : 01.10.2006 – 31.12.2008. 

  În urma verific�rii fiscale efectuate, a fost identificat� o plat� de XXXX lei/18.03.2008 

reprezentând TVA aferent� lunii Ianuarie 2008, f�r� ca decontul de TVA aferent aceleia�i luni s� fie 

înregistrat la organul fiscal. Din aceast� cauz� suma a fost înscris� în decizia de impunere 

întocmit� cu ocazia inspec�iei fiscale. 

  Întrucât suma datorat� era scadent� în 26.02.2008 �i a fost achitat� cu întârziere, 

respectiv în data de 18.03.2008, contribuabilul datoreaz� major�ri de întârziere de XXX lei. 

 

  Impozitul pe veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul 

personal. 

  Perioada verificat� : 01.01.2006 – 31.12.2008. 

  În urma verific�rii fiscale efectuate a fost identificat� o plat� de XXXX lei /23.05.2008 

reprezentând impozit pe veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal 

aferent lunii Aprilie 2008, f�r� ca aceast� sum� s� fie declarat� la organul fiscal. Din aceast� 

cauz� suma a fost înscris� în decizia de  impunere întocmit� cu ocazia inspec�iei fiscale. 

  Întrucât suma datorat� era scadent� la data de 26.05.2008, iar achitarea a fost în 

termenul legal, respectiv în data de 23.05.2008, contribuabilul nu datoreaz� major�ri de întârziere. 

 

      ���
����
����
����
�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 : 

� organul de inspec�ie fiscal� a stabilit prin Decizia de impunere nr.XXXX/08.04.2009 obliga�ii 

suplimentare suma de XXX lei TVA �i XXX lei impozit pe veniturile din transferul 

propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, întrucât acestea au fost achitate, îns� 

debitul nu a fost declarat la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Sibiu ; 
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� în ap�rare, petenta sus�ine c� sumele înscrise în decizia de impunere contestat� nu sunt 

datorate pentru c� au fost achitate, iar diferen�ele din fi�a rol se datoreaz� faptului c� nu au 

fost operate declara�iile în spe�� în eviden�a Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului 

Sibiu. 

În drept, sunt aplicabile prevederile : 

� art.22 din OG 92/2003 R  privind Codul de procedur� fiscal� precizeaz� care sunt obliga�iile 

contribuabilului : „Prin obliga�ii fiscale, în sensul prezentului cod, se în�elege : 

a). obliga�ia de a declara bunurile �i veniturile impozabile sau, dup� caz, impozitele, taxele, 

contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat ; 

(.......) 

c). obliga�ia de a pl�ti la termenele legale  impozitele, taxele,  contribu�iile �i alte sume 

datorate bugetului general consolidat” ; 

� art. 771 alin.(8) din Legea 571/2003  cu privire la impozitul pe veniturile din transferul 

propriet��ilor imobiliare din  patrimoniul personal, men�ioneaz� : „Procedura de calculare, 

încasare �i virare a impozitului perceput în condi�iile alin.(1) �i (3), precum �i obliga�iile 

declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului 

finan�elor publice �i ministrului justi�iei, cu consultarea Uniunii Na�ionale a Notarilor Publici 

din România”. 

� O.M.E.F. nr.330/2007  privind procedura de încasare �i virare, precum �i obliga�iile 

declarative privind impozitul pe veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din 

patrimoniul personal ; 

� art.1562  alin.(1)  din Legea 571/2003 cu privire la TVA : „Persoanele înregistrate conform 

art.153 trebuie s� depun� la organele fiscale competente, pentru fiecare perioad� fiscal�, un 

decont de tax�  pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se încheie 

perioada fiscal� operativ�” ; 

� art.158 alin.(1)  din Legea 571/2003,  tot cu privire la TVA se expliciteaz� : „Orice persoan�  

obligat� la plata taxei poart� r�spunderea pentru calcularea corect� �i plata la termenul 

legal a taxei c�tre bugetul de stat �i pentru depunerea la termenul legal a decontului �i a 

declara�iilor,  prev�zute  la art.1562  �i 1563, la organul fiscal  competent,  (.....) ; 

� art.81  alin.(1) – (3) din OG 92/2003 R : 

„(1) Declara�ia fiscal� se depune   de c�tre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la 

termenele stabilite de acesta. 
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(2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei �i Finan�elor va stabili 

termenul de depunere a declara�iei fiscale. 

(3) Obliga�ia de a depune declara�ia  fiscal� se men�ine �i în cazurile  în care : 

a). a fost efectuat� plata  obliga�iei fiscale” ; 

� art.85 alin.(1) din OG 92/2003 R  unde se specific� în mod expres : 

„Impozitele, taxele,  contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat se 

stabilesc astfel : 

a). prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.82 alin. (2) �i art.86 alin.(4) ; 

b).prin decizie emis� de organul fiscal , în celelalte cazuri”. 

  În concliuzie, având în vere taxele legale citate mai sus, deficien�a constatat� în urma 

verific�rii fiscale se refer� la faptul c� petenta a achitat TVA datorat� pentru luna Ianuarie 2008 �i 

impozitul pe veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal datorat pentru 

luna Aprilie 2008, îns� nu a depus la Administra�ia Finan�elor Publice Sibiu decontul de TVA �i 

declara�ia 100 aferente acestor luni, astfel : 

 

 a). Perioada                     TVA                         TVA                              Declara�ie conf. 
                                             datorat/dat�               achitat/dat�                           fi�� rol 
 
                 01.2008           XXXX/26.02.2008       XXXX/18.03.2008              0 
    __________________________________________________________________________ 
 
 b). Perioada              Impozit venit                 Impozit venit                  Declarat conf. 
                                         transfer propr.imob.       transfer propr.imob.              fi�� rol 
                                             datorat/dat�                    achitat/dat� 
 
                 04.2008          XXXX/26.05.2008           XXXXX/23.05.2008                         0 
     __________________________________________________________________________ 
 
  Referitor la sus�inerea petentei din contesta�ia formulat� în sensul c� toate 

neconcordan�ele sesizate în urma verific�rii fiscale se datoreaz� faptului c� nu sunt operate 

declara�iile în spe�� în eviden�a Administra�iei Finan�elor Publice Sibiu, nu poate fi re�inut� în 

solu�ionarea favorabil� a cauzei, deoarece : 

� în primul rând, în fi�a sintetic� total� evaluat� la data de 29.03.2009 nu apare nici una din 

declara�iile aferente  celor dou� impozite pe care petenta le înscrie în tabelele anexate la 

contesta�ia formulat�, respectiv nr.XXX/18.03.2008 �i nr.XXXX/26.05.2008 ; 

� mai mult, acest fapt nu s-a materializat rezult� din îns��i  afirma�iile sale : „adresa 

nr.XXX/25.02.2009, înregistrat� la Biroul Notarial pe care urma s-o depun  la Administra�ia 
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Finan�elor Publice, (.........) am dat-o organului de control. În aceast� adres� specificam c� 

declara�ia TVA a fost trimis� prin po�t� cu chitan�a nr.XXX/18.03.2008. 

Totodat� le-am spus inspectorilor c� le pot pune la dispozi�ie �i discheta cu declara�ia TVA 

pentru operarea mai rapid�, dar mi s-a r�spuns c� nu este nevoie, deoarece dân�ii vor 

dispune operarea corect� a documentelor în spe�� �i regularizarea fi�ei rol prin actul de  

control” ; 

� dac� num�rul declara�iilor depuse sunt reale, petenta avea obliga�ia s� le anexeze ca �i 

dovad� la contesta�ia formulat� ; 

� de asemeni, men�ion�m c� în momentul când aceasta a primit avizul de inspec�ie fiscal� 

nr.XXXXX/29.12.2008, petenta avea posibilitatea legal� de a se prezenta, în termen de 5 

zile de la primirea acestuia, la compartimentul cu atribu�ii de eviden�� pe pl�titor pentru 

remedierea eventualelor erori din eviden�a fiscal�, obliga�ie care nu a fost realizat� pân� la 

data începerii inspec�iei fiscale în spe��. 

Din aceast� cauz�, în mod întemeiat organul de inspec�ie fiscal� constatând c�  

sumele achitate nu au corespondent în sumele declarate, acestea au fost înscrise prin decizia de 

impunere emis� ca fiind sume suplimentare tocmai pentru a efectua regularizarea în fi�a rol. 

  Aceasta rezult� din Fi�a sintetic� total� evaluat� la data de 29.03.2009 �i din 

referatul  organului de control, anexate la dosarul cauzei unde se specific� expres : „la data 

întocmirii prezentului referat, contribuabilul nu figureaz� în eviden�ele organului fiscal cu debite 

neachitate,  diferen�ele existente în momentul depunerii contesta�iei fiind stinse prin operarea 

deciziei de impunere emis� în urma inspec�iei fiscale”. 

  A�a cum s-a citat anterior, arrt.85 alin.(1) din OG 92/2003 R specific� expres c� 

stabilirea unui impozit, tax� datorat bugetului de stat se poate face pe dou� c�i : 

 

� fie prin depunerea declara�iei fiscale  de c�tre contribuabil �i acestea numai pân� la data 

începerii inspec�iei fiscale, fapt ce nu a fost realizat de c�tre petent� ; 

� fie, prin decizie de impunere emis� în urma inspec�iei fiscale, fapt ce a fost realizat de 

organul fiscal. 

 

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 de XXXXX lei reprezentând : 
 

� XXXX lei  - TVA 

� XXXX lei   - impozit pe veniturile din transferul proprie – 
t��ilor imobiliare din patrimoniul personal. 

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

comunicare. 
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