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                  D  E  C  I  Z  I  A   nr.298/127/25.02.2014                                                          
                      
                     privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de domnul X din 
Timi�oara, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr…/15.11.2013  
 

                Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu adresa nr…/23.12.2013 de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Timi�, Inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� de 
domnul X, cu domiciliul în localitatea … jude�ul Timi�, împotriva Deciziei de 
impunere nr…/30.09.2013 privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii 
fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice, care realizeaz� 
venituri impozabile din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale, 
încheiat� de c�tre Inspec�ia fiscal� �i care vizeaz� suma de … lei 
reprezentând: 

- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- … lei - dobânzi/major�ri de întârziere aferente 
- … lei - penalit��i de întârziere aferente. 

           Decizia de impunere nr…/30.09.2013 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
fizice, care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice nedeclarate 
organelor fiscale a fost emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat 
la data de 30.09.2013. 
             Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura contestatorului. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
              
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul solicit� anularea deciziei de 
impunere, apreciind c� în calitate de produc�tor agricol, nu avea obliga�ia �i 
nici posibilitatea de a încasa TVA în momentul vânz�rii cerealelor, taxa fiind 
determinat� �i colectat� de c�tre cump�r�tor.  
           In ceea ce prive�te legalitatea modului de desf��urare a inspec�iei 
fiscale, organul fiscal a dispus cu rea-credin�� m�surile care fac obiectul 
deciziei atacate din moment ce, de�i avea obliga�ia legal� de a dispune 
înregistrarea din oficiu a subsemnatului în vederea achit�rii TVA, acesta nu 
�i-a îndeplinit aceast� obliga�ie, ci a l�sat, înainte s� ac�ioneze, s� treac� o 
perioad� suficient� de timp pentru a colecta o sum� considerabil mai mare 
decât aceea care ar fi constituit debitul dac� ar fi procedat mai devreme la 
înregistrare.  
           Astfel, potrivit art.153 alin.7 din Codul fiscal, organul fiscal este 
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obligat s� dispun� înregistrarea din oficiu a persoanelor care, de�i aveau 
obliga�ia de a se înregistra, nu �i-o îndeplineau.  
           Având în vedere caracterul imperativ al acestei norme, apreciez� c� 
înregistrarea din oficiu a subiec�ilor de drept nu era o facultate, ci o obliga�ie, 
mai ales în contextul în care organul fiscal avea acces la informa�iile necesare 
identific�rii unor astfel de subiec�i de drept �i chiar a fost sanc�ionat 
contraven�ional data de 31.05.2011 pentru neînregistrarea în scopuri de TVA.  
           Prevederile art.94 alin.1 din Codul de procedur� fiscal�, stabilesc ca 
obiect al inspec�iei fiscale "verificarea legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor 
fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili".  
           Calitatea de contribuabil - persoan� înregistrat� în scopuri de TVA - se 
dobânde�te fie prin înscrierea voluntar� în Registrul contribuabililor, realizat� 
de c�tre persoanele care desf��oar� activit��i taxabile, fie prin înregistrarea 
din oficiu de c�tre organul fiscal a acestor persoane.  
           Conform art.78 alin.3 din Codul de procedur� fiscal� "datele din 
registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constat� 
c� acestea nu corespund st�rii de fapt reale �i vor fi comunicate 
contribuabililor".  
           Potrivit acestui text legal, organul fiscal are posibilitatea, de câte ori 
consider� c� o persoan� nu este înregistrat� în Registrul contribuabililor, s� 
procedeze din oficiu la aceast� înregistrare, efectuând modific�rile 
corespunz�toare în Registrul contribuabililor �i, mai mult, în�tiin�ând pe 
contribuabil despre acest lucru.  
           In contextul în care organul de control nu a procedat la efectuarea 
acestor formalit��i, nedispunând înregistrarea subsemnatului în scopul pl��ii 
de TVA, apreciez� c� acesta nu avea dreptul, din punct de vedere procedural, 
de a efectua controlul fiscal în spe��, întrucât nu pot constitui subiec�i ai 
controlului persoane care nu au calitatea de contribuabili.  
           In ceea ce prive�te atingerea plafonului de scutire de TVA, în�elege s� 
învedereze faptul c�, în stabilirea obliga�iilor fiscale, organul fiscal nu a �inut 
cont de dispozi�iile legale care reglementeaz� m�surile de simplificare �i 
aplicarea tax�rii inverse.  
           Astfel, în acord cu dispozi�iile art.160 alin.2 lit.c din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, taxarea invers� se aplic� �i opera�iunilor care 
au ca obiect livrarea cerealelor expres indicate în textul legal �i care reprezint� 
întocmai obiectul activit��ilor agricole desf��urate.  
           Având în vedere aceast� dispozi�ie legal� imperativ�, în calitate de 
produc�tor agricol, nu avea obliga�ia �i nici posibilitatea de a încasa TVA în 
momentul vânz�rii cerealelor, taxa nemaifiind pl�tit� la fiecare etap� a 
ciclului comercial.  
           Potrivit sistemului tax�rii inverse, nu produc�torul, ci beneficiarul este 
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cel care colecteaz� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� tranzac�iilor cu cereale. 
Prin urmare, pre�ul efectiv primit nu includea �i TVA, aceasta fiind 
determinat� �i ulterior colectat� de cump�r�tor.    
           In acest context, este evident faptul c� stabilirea debitului în cuantum 
de ... lei, este nelegal�, din moment ce nu s-au produs consecin�e fiscale 
bugetare negative. 
           Pe de alt� parte, includerea nejustificat� a TVA în pre�ul primit efectiv, 
este o practic� eronat� din punct de vedere juridic, contrar� dispozi�iilor 
Codului civil - dreptul comun în materie de vânzare-cump�rare.  
           Astfel, în contextul în care obiectul tranzac�iilor era reprezentat de 
contracte de vânzare-cump�rare de cereale c�rora li se aplica sistemul tax�rii 
inverse, singura concluzie la care trebuia s� ajung� organul fiscal era aceea c� 
TVA nu era inclus� în pre�ul de vânzare.  
           Includerea taxei pe valoarea ad�ugat� în pre�ului indicat prin contractul 
de vânzare-cump�rare semnific� o modificare a obiectului contractului de 
vânzare-cump�rare, f�r� acordul p�r�ilor, ceea ce, în lumina dispozi�iilor 
Codului civil atrage sanctiunea nulit�tii absolute.  
           In ceea ce prive�te calculul dobânzilor/major�rilor de întârziere �i a 
penalit��ilor de întârziere, acestea fiind accesorii ale crean�elor fiscale, 
urmeaz� soarta crean�ei principale, neputând exista accesorii în contextul în 
care nu mai exist� debitul principal.  
 
      II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 30.09.2013, care a 
stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr…/30.09.2013 contestat�, 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul AJFP Timi�, Inspec�ie fiscal�, urmare 
efectu�rii inspec�iei fiscale care a vizat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
perioadei 01.01.2008 - 30.06.2013, au constatat urm�toarele: 
          Contribuabilul desfasoara pe teritoriul Romaniei operatiuni impozabile, 
care intra in sfera de aplicare a TVA, indeplinind cumulativ conditiile 
prevazute la art.126 literele a)-d) din Codul fiscal, respectiv producerea si 
vanzarea de cereale, catre beneficiari persoane juridice, stabilite in Romania, 
dobandind calitatea de persoana impozabila, asa cum prevede art.125 1 alin.1 
punctul 18 si art.127 alin.1 si alin.2, coroborate cu prevederile art.127 alin.1 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
          In perioada 01.01.2008 - 30.06.2013 activitatea economica a fost 
desfasurata de contribuabil ca producator agricol, fiind inregistrat la APIA 
Timis cu codul de exploatatie nr. ... 
          In perioada 01.01.2008 - 30.06.2013 persoana fizica X a efectuat livrari 
de cereale catre SC Y SRL, SC Z SRL, SC W SRL, SC Q SRL  �i SC K SRL, 
care sunt declarate de platitorii de venit in declaratia informativa 205, 
neintocmind documente de livrare.  
          Din borderourile de achizitie transmise de beneficiari,  s-a constatat ca 
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Stoianov Ivan a efectuat livrari de cereale inainte de a se inregistra in scopuri 
de TVA, dupa cum urmeaza: 
          In anul 2008, catre SC Y SRL, total vanzari comunicate în sum� de ... 
lei. 
          In anul 2009, catre SC Y SRL, total vanzari comunicate în sum� de ... 
lei. 
          In anul 2011, catre SC Y SRL �i SC RC W SRL, total vanzari 
comunicate în sum� de ... lei. 
          In anul 2012, catre SC Y SRL, total vanzari comunicate în sum� de ... 
lei. 
          Din evidenta APIA Timis in anul 2008, persoana fizic� X lucreaza o 
suprafata de ... ha. 
          In functie de productia medie comunicata de Directia pentru 
Agricultura Timis, pretul mediu comunicat de Consiliul local Timis �i pe baza 
metodelor indirecte de determinare a bazei impozabile prevazute de art.2 lit.d) 
din OMF nr.3389/2011, organul de control a stabilit ca persoana fizica 
impozabila X a depasit plafonul de scutire TVA in cursul lunii iulie 2008 prin 
livrarea productiei de grau si orzoaica direct din camp, realizand o cifra de 
afaceri de ... lei, avand obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA 
conform prevederilor art.152 alin.6 �i art.153 alin.1 lit.b) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, pana la data de 10.08.2008 si sa aplice 
regimul normal de taxare incepand cu data de 01.09.2008. 
 La infiintarea sa ca persoana impozabila, domnul X nu a declarat 
inceperea activitatii sale asa cum prevede art.153 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu aplicare in anul 2008. 
 Avand in vedere faptul ca persoana impozabila nu a intocmit 
documente de livrare, respectiv facturi asa cum prevede art.155 alin.1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, nici evidente corecte si complete  asa 
cum prevede art.156 din legea Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si nici 
jurnale de vanzari asa cum prevede punctul 62 (1) din Normele metodologice 
de aplicare a Titltu VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cifra de 
afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea art.152 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, a fost determinata de organul de control 
prin estimare, în baza OMF nr.3389/2011.  
          Contribuabilul verificat este inregistrat ca si platitor de TVA cu 
intarziere, prin optiune, conform art.153 alin.1 lit.a) punctul 2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
incepand cu data de 19.06.2013, fiindu-i atribuit codul de inregistrare in 
scopuri de TVA  ... 
          Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la determinarea bazei 
de impunere estimat� pentru TVA aferent� livrarilor efectuate dupa data de 
01.11.2008, în sum� total� de ... lei, astfel:  
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- baza de impozitare estimata pentru anul 2008               ... lei 
- baza de impozitare estimata pentru anul 2009               ... lei 
- baza de impozitare estimata pentru anul 2010               ... lei 
- baza de impozitare estimata pentru anul 2011               ... lei 
- baza de impozitare estimata pentru anul 2012               ... lei 
          �i a TVA stabilita suplimentar, aferenta bazei de impunere estimata, în 
sum� total� de ... lei, astfel: 
- TVA stabilit suplimentar pentru  anul  2008                      ... lei 
- TVA stabilita suplimentar pentru anul 2009                      ... lei 
- TVA stabilita suplimentar pentru anul 2010                    ... lei                                                                             
- TVA stabilita suplimentar pentru anul 2011                    ... lei  
- TVA stabilita suplimentar pentru anul 2012                    ... lei.  
          Prin necolectarea si nevirarea TVA in suma de ... lei aferenta livrarilor 
in suma de ... lei, pentru care nu au fost intocmite niciun fel de documente, 
contribuabilul incalca prevederile art.155 alin.1, art.140 alin.1, art.137 alin.1 
lit.a) �i art.150 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
          De asemenea, organul de control a constatat ca persoana fizica a livrat 
cereale pentru care au fost intocmite borderouri de achizitii de catre 
cumparatori, persoana juridice inregistrate in scopuri de TVA (SC Y SRL si 
SC W SRL), in valoare de ... lei, pentru care contribuabilul nu a aplicat 
masurile de simplificare prevazute la art.160 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind inregistrat in 
scopuri de TVA si neaplicand regimul normal de taxare.  
          Pentru baza impozabila de ... lei aferenta livrarilor de cereale efectuate 
dupa data de 01.09.2008, inscrisa in documentele de livrare, respectiv in 
borderourile de achizitie, fara aplicarea regimului special de scutire, organul 
de control a colectat o TVA in suma de ... lei, conform prevederilor art.140 
alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, 
prin aplicarea cotei standard de TVA de 19% si 24% asupra bazei impozabile 
determinata conform prevederilor art.137 alin.1 lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
          In consecinta, in baza prevederilor punctului 62 (2) din HG nr.44/2004 
dat in aplicarea Titlului VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in 
perioada in care persoana impozabila avea obligatia sa aplice regimul normal 
de taxare, organul de control a colectat TVA suplimentar în sum� de ... lei, 
astfel: 
- TVA colectata suplimentar in suma de ... lei, ca urmare a estimarii 
veniturilor conform art.67 din OG nr.92/2003 si a Ordinului ANAF nr. 
3389/03.11.2011, in timpul controlului, a productiei pentru culturile de grau, 
floarea soarelui, porumb, orz si orzoaica, in conditiile in care organul de 
control a constat ca productiile si livrarile de cereale nu au fost inregistrate in 
evidenta fiscala si contabila si nu au fost facturate livrarile de produse 
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agricole efectuate de contribuabil. Metoda aleasa de echipa de inspectie 
fiscala este metoda produsului/serviciului si a volumului, respectiv 
compararea productiei realizate cu productia medie comunicata de institutii 
abilitate.  
- TVA colectat suplimentar in suma de ... lei, aferenta livrarilor de cereale pe 
baza de borderouri, fara intocmirea de facturi catre SC Y SRL si SC W SRL, 
incalcand prevederile art.150 alin.1 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.  
          In fisa de evidenta pe platitor, persoana impozabila X, are inregistrata la 
data de 25.07.2013 o suma negativa de TVA de ... lei, care corespunde cu 
suma negativa inscrisa in decontul de TVA depus pentru luna iunie 2013. 
          Pentru diferenta de TVA in suma de ... lei, datorata de contribuabil si 
neachitata, au fost calculate obliga�ii fiscale accesorii in suma total� de ... lei, 
din care conform prevederilor art.119 si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, majorari de intarziere si dobanzi în suma de ... lei �i 
conform prevederilor art.1201 alin.1 si alin.2 lit.c) din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, penalitati de intarziere in suma de ... lei. 
 
        III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, 
motivele prezentate de persoana fizic�, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i actele normative invocate de contestator �i organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
        
          A. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, Direc�ia 
general� regional� a finan�elor publice Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare 
a contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� persoana fizic� X datoreaz� 
tax� pe valoarea ad�ugat� pentru tranzac�iile efectuate în perioada 01.09.2008 
- 19.06.2013, constând în vânzarea produc�iei de cereale, în condi�iile în care 
a dep��it plafonul de scutire f�r� a se înregistra ca pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, la data dep��irii plafonului de scutire. 
           In fapt, în urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
persoana fizic� X a efectuat în perioada 01.01.2008 - 19.06.2013 livr�ri de 
bunuri care au avut ca obiect vânzarea produc�iei de cereale, devenind 
persoan� impozabil� �i desf��urând activitate economic� conform art.127 
alin.(1) �i alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare. 
          Având în vedere prevederile art.153 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana fizic� X a dep��it în 
cursul lunii iulie 2008 plafonul prev�zut de regimul special de scutire la 
art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, fapt pentru care avea obliga�ia s� solicite înregistrarea 
în scopuri de TVA la organul fiscal competent pân� la data de 10.08.2008, 
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conform art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
          Urmare celor constatate �i având în vedere pct.62 alin.(2) din HG 
nr.44/2004 privind Normele de aplicare ale Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� 
au constatat faptul c� persoana fizic� X avea obliga�ia s� aplice taxa pe 
valoarea ad�ugat� la livr�rile produc�iei de cereale începând cu data de 
01.09.2008 �i s� îndeplineasc� toate obliga�iile ce decurg din aceast� calitate. 
          Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana fizic� X 
este obligat� la plata taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei pe care avea 
obliga�ia s� o colecteze pe perioada cuprins� între data de 01.09.2008 �i data 
de 19.06.2013, data la care petentul a solicitat înregistrarea în scopuri de 
TVA, pentru livr�rile produc�iei de cereale efectuate dup� data de 01.09.2008, 
data la care acesta trebuia s� devin� pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� �i s� 
se comporte ca atare, prin aplicarea cotei de 19% �i 24% la baza de calcul 
constituit� din încas�rile ob�inute din vânzarea produc�iei de cereale, în 
valoare de … lei . 
          Contribuabilul verificat este înregistrat ca �i pl�titor de TVA cu 
întârziere, prin op�iune, conform art.153 alin.1 lit.a) punctul 2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
începând cu data de 19.06.2013, fiindu-i atribuit codul de înregistrare în 
scopuri de TVA  ... 
          In drept, potrivit prevederilor art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
          “(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în 
România cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
       a) opera�iunile care, în sensul art.128 - 130, constituie sau sunt asimilate 
cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu 
plat�; 
     b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat 
a fi în România, în conformitate cu prevederile art.132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� 
impozabil�, astfel cum este definit� la art.127 alin.(1), ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre 
activit��ile economice prev�zute la art.127 alin.(2);” 
          Potrivit acestor prevederi legale, din punct de vedere al taxei, sunt 
opera�iuni impozabile în România, livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii 
efectuate cu plat� pe teritoriul României, în condi�iile în care sunt realizate de 
o persoan� impozabil� a�a cum a fost definit� la art.127 alin.(1) iar livrarea 
bunurilor sau prestarea serviciilor rezult� din una dintre activit��ile economice 
prev�zute la art.127 alin.(2). 
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          Prin urmare, condi�iile enumerativ stipulate la articolul din legea fiscal� 
mai sus men�ionat sunt condi�ionate de cerin�a cumulativ�, expres prev�zut� 
de legiuitor, ceea ce înseamn� c� neîndeplinirea unei singure condi�ii 
determin� neîncadrarea opera�iunilor în categoria opera�iunilor impozabile din 
punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�. 
          A�adar, printr-o interpretare per a contrario o opera�iune nu este 
impozabil� din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, dac� cel pu�in 
una din condi�iile prev�zute la lit.a - lit.d art.126 alin.(1) din Codul fiscal nu 
este îndeplinit�, a�a cum reglementeaz� însu�i legiuitorul la pct.2 alin.(1) din 
Normele metodologice de aplicare a art.126 alin.(1) din Codul fiscal aprobate 
prin HG nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
       “2. (1) În sensul art.126 alin.(1) din Codul fiscal, opera�iunea nu este 
impozabil� în România dac� cel pu�in una din condi�iile prev�zute la lit. a) - 
d) nu este îndeplinit�.” 
             Potrivit art.127 alin.(1) �i alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
        “(1) Este considerat� persoan� impozabil� orice persoan� care 
desf��oar�, de o manier� independent� �i indiferent de loc, activit��i 
economice de natura celor prev�zute la alin.(2), oricare ar fi scopul sau 
rezultatul acestei activit��i. 
        (2) În sensul prezentului titlu, activit��ile economice cuprind activit��ile 
produc�torilor, comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv 
activit��ile extractive, agricole �i activit��ile profesiilor libere sau asimilate 
acestora. De asemenea, constituie activitate economic� exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale, în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate.” 
           Având în vedere prevederile legale mai sus citate se re�ine c� persoana 
fizic� X este o persoan� impozabil� pentru activit��ile economice desf��urate, 
constând în vânzarea produc�iei de cereale, în scopul ob�inerii de venituri, 
respectiv opera�iuni impozabile din punctul de vedere al taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 
            Inregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA a fost 
reglementat� la art.153 alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
   “(1) Persoana impozabil� care este stabilit� în România, conform art. 
125^1 alin. (2) lit. b), �i realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze o activitate 
economic� ce implic� opera�iuni taxabile �i/sau scutite de taxa pe valoarea 
ad�ugat� cu drept de deducere trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de 
TVA la organul fiscal competent, dup� cum urmeaz�: 
    …b) dac� în cursul unui an calendaristic atinge sau dep��e�te plafonul de 
scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr�itul lunii 
în care a atins sau dep��it acest plafon;” 
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          In ceea ce prive�te regulile aplicabile regimului special de scutire, 
acestea au fost reglementate la art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care la alin.(1) �i alin.(2) 
stipuleaz�: 
       “(1) Persoana impozabil� stabilit� în România, a c�rei cifr� de afaceri 
anual�, declarat� sau realizat�, este inferioar� plafonului de 35.000 euro, al 
c�rui echivalent în lei se stabile�te la cursul de schimb comunicat de Banca 
Na�ional� a României la data ader�rii �i se rotunje�te la urm�toarea mie 
poate solicita scutirea de tax�, numit� în continuare regim special de scutire, 
pentru opera�iunile prev�zute la art.126 alin.(1), cu excep�ia livr�rilor 
intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) 
lit.b). 
        (2) Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru aplicarea alin. 
(1) este constituit� din valoarea total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor 
de servicii care ar fi taxabile dac� nu ar fi desf��urate de o mic� 
întreprindere, efectuate de persoana impozabil� în cursul unui an 
calendaristic, incluzând �i opera�iunile scutite cu drept de deducere �i pe cele 
scutite f�r� drept de deducere prev�zute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) �i f), 
dac� acestea nu sunt accesorii activit��ii principale, cu excep�ia 
urm�toarelor: 
    a) livr�rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt 
definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabil�; 
  b) livr�rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform 
art. 143 alin. (2) lit. b).” 
            iar potrivit prevederilor art.152 alin.(6) din acela�i act normativ : 
       “(6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a 
c�rei cifr� de afaceri, prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau egal� cu 
plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la 
data atingerii sau dep��irii plafonului. Data atingerii sau dep��irii plafonului 
se consider� a fi prima zi a lunii calendaristice urm�toare celei în care 
plafonul a fost atins sau dep��it.  Regimul special de scutire se aplic� pân� la 
data înregistr�rii în scopuri de TVA, conform art. 153. Dac� persoana 
impozabil� respectiv� nu solicit� sau solicit� înregistrarea cu întârziere, 
organele fiscale competente au  dreptul s� stabileasc� obliga�ii privind taxa 
de plat� �i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s� fie 
înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153.” 
            Prin urmare, potrivit prevederilor legale enun�ate mai sus, se re�ine c� 
persoana impozabil� care este stabilit� în România �i care realizeaz� sau 
inten�ioneaz� s� realizeze o activitate economic� ce implic� opera�iuni 
taxabile �i/sau scutite de tax� pe valoarea ad�ugat� cu drept de deducere 
trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la 
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sfâr�itul lunii în care a atins sau a dep��it plafonul de scutire, respectiv cifra 
de afaceri anual� declarat� sau realizat� în sensul prevederilor legale, este 
superioar� plafonului de 35.000 euro. 
           Totodat�, legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare a art.152 
alin.(6) din Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, reglementeaz� situa�ia persoanelor impozabile care au 
dep��it plafonul de scutire, dar nu au solicitat înregistrarea ca pl�titori de tax� 
pe valoarea ad�ugat� în regim normal. 
          Astfel, potrivit pct.62 alin.(2) lit.b) din Normele metodologice de 
aplicare a art.152 alin.(6) din Codul fiscal: 
       “(2) În sensul art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana 
impozabil� a atins sau a dep��it plafonul de scutire �i nu a solicitat 
înregistrarea conform art.153 din Codul fiscal, în termenul prev�zut de lege, 
organele fiscale competente vor proceda dup� cum urmeaz�: 
     …b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� 
dup� înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art.153 
din Codul fiscal, organele fiscale competente vor solicita plata taxei pe care 
persoana impozabil� ar fi trebuit s� o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� 
normal în scopuri de tax� conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada 
cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în 
scopuri de tax� dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea 
�i data la care a fost înregistrat�.” 
            Având în vedere aceste prevederi legale, în situa�ia în care organele de 
inspec�ie fiscal� constat� neîndeplinirea de c�tre persoana impozabil� a 
obliga�iei de a se înregistra în scopuri de TVA, dup� înregistrare, vor solicita 
plata taxei pe valoarea ad�ugat� pe care persoana impozabil� ar fi trebuit s� o 
colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de TVA, pe perioada 
cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri 
de TVA dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la 
care a fost înregistrat�. 
             Pentru opera�iunile impozabile, care nu sunt scutite de tax� pe 
valoarea ad�ugat� sau care nu sunt supuse cotei reduse a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în 
forma aplicabil� la 2008: 
         “(1) Cota standard este de 19% �i se aplic� asupra bazei de impozitare 
pentru opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt 
supuse cotei reduse.” 
        *) Conform Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.58/2010, începând cu 
data de 1 iulie 2010, articolul 140 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
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       Art.140 “(1) Cota standard este de 24% �i se aplic� asupra bazei de 
impozitare pentru opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau 
care nu sunt supuse cotelor reduse.”  
         Aceste prevederi se coroboreaz� cu pct.23 alin.(1) din Normele 
metodologice de aplicare ale art.140 din Codul fiscal, aprobate prin HG 
nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în forma aplicabil� la 
2008, care stipuleaz�: 
   “23. (1) Taxa se determin� prin aplicarea cotei standard sau a cotelor 
reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. 
    (2) Se aplic� procedeul sutei m�rite pentru determinarea sumei taxei, 
respectiv 19 x 100/119 în cazul cotei standard �i 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 
în cazul cotelor reduse, atunci când pre�ul de vânzare include �i taxa. De 
regul�, pre�ul include taxa în cazul livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de 
servicii direct c�tre popula�ie pentru care nu este necesar� emiterea unei 
facturi conform art.155 alin.(7) din Codul fiscal, precum �i în orice situa�ie în 
care prin natura opera�iunii sau conform prevederilor contractuale pre�ul 
include �i taxa.” 
              Norme metodologice în forma aplicabil� la 2010: 
    “23. (1) Taxa se determin� prin aplicarea cotei standard sau a cotelor 
reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. 
    (2) Se aplic� procedeul sutei m�rite pentru determinarea sumei taxei, 
respectiv 24 x 100/124 în cazul cotei …” 
          Totodat�, potrivit art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
      “(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
    a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele 
prev�zute la lit. b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau 
care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea 
cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile direct 
legate de pre�ul acestor opera�iuni;” 
          Prin urmare, potrivit acestor prevederi legale, taxa pe valoarea ad�ugat� 
se determin� prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra bazei de 
impozitare determinate pentru livr�ri de bunuri sau prest�ri de servicii din tot 
ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de 
furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�. 

Analizând documentele existente la dosarul cauzei, respectiv Raportul 
de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 30.09.2013, se re�ine faptul c� în urma 
verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat în perioada supus� 
verific�rii 01.01.2008 - 30.06.2013 persoana fizic� a efectuat mai multe 
tranzac�ii constând în vânzarea produc�iei de cereale, ob�inând venituri �i 
dobândind astfel calitatea de persoan� impozabil�. 
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           De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au re�inut c� persoana fizic� 
X a dep��it în cursul lunii iulie 2008 plafonul prev�zut de regimul special de 
scutire, fapt pentru care avea obliga�ia s� solicite înregistrarea în scopuri de 
TVA �i s� aplice taxa pe valoarea ad�ugat� la tranzac�iile cu cereale începând 
cu data de 01.09.2008 �i s� îndeplineasc� toate obliga�iile ce decurg din 
aceast� calitate. 
          Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� persoana fizic� X 
este obligat� la plata taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei pe care avea 
obliga�ia s� o colecteze pe perioada cuprins� între data de 01.09.2008 �i data 
de 19.06.2013, data la care petentul a solicitat înregistrarea în scopuri de 
TVA, pentru tranzac�iile efectuate dup� data de 01.09.2008, data la care 
acesta trebuia s� devin� pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� �i s� se 
comporte ca atare, prin aplicarea cotei de 19% �i respectiv 24% la baza de 
calcul constituit� din încas�rile ob�inute din vânzarea produc�iei de cereale. 
           Având în vedere faptul c�, persoana impozabil� nu a respectat 
prevederile art.155 alin.1 �i art.156 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, în sensul c� nu a emis facturi �i nu a �inut eviden�e corecte �i complete 
ale opera�iunilor economice desf��urate, baza de impozitare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� total� de ... lei, a fost determinat� de organul de 
inspec�ie fiscal�, astfel: 
- ... lei - prin estimare, conform prevederilor art.67 din OG nr.92/2003   
                           si a OANAF nr.3389/03.11.2011.  
- ... lei - pe baza borderourilor de achizi�ii întocmite de c�tre   

                    cump�r�tori, persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA. 
           Pe cale de consecin��, contestatorul, prin opera�iunile pe care le-a 
desf��urat în perioada verificat� a avut calitate de persoan� impozabil�, cu 
toate drepturile �i obliga�iile care decurg din aceast� calitate, având ca prim� 
obliga�ie declararea începerii activit��ii sale ca persoan� impozabil�. 
          Astfel, potrivit constat�rilor organelor de inspec�ie fiscal� referitoare la 
opera�iunile efectuate de persoana fizic� în perioada verificat�, se re�ine c� 
persoana impozabil� X, a realizat în cursul lunii iulie 2008 o cifr� de afaceri 
din vânzarea cerealelor superioar� plafonului de scutire de 35.000 euro 
prev�zut la art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, având astfel obliga�ia s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent pân� la data de 
10.08.2008, potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.b) �i art.152 alin.(6) din 
acela�i act normativ, înregistrarea în scopuri de TVA considerând-se valabil� 
începând cu data de 01.09.2008 potrivit prevederilor pct.66 alin.(1) lit.c) din 
Normele metodologice de aplicare a art.153 din Codul fiscal, aprobate prin 
HG nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
          Prin urmare, având în vedere c� persoana fizic� X are calitatea de 
persoan� impozabil�, desf��urând activit��i economice, urmare tranzac�iilor 
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comerciale derulate, rezult� c� opera�iunile efectuate de c�tre contestator intr� 
în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat�, prin îndeplinirea condi�iilor 
prev�zute de art.126 alin.(1) din Codul fiscal, n�scându-se totodat� obliga�ia 
înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, respectiv înregistrarea în 
scopuri de TVA, în condi�iile în care a dep��it plafonul de scutire de 35.000 
euro. 
             Referitor la sus�inerile contestatorului cu privire la legalitatea modului 
de desf��urare a inspec�iei fiscale �i potrivit c�rora, organul de inspec�ie 
fiscal� nu avea dreptul din punct de vedere procedural s� efectueze 
controlul fiscal atâta timp cât nu a dispus înregistrarea în scopuri de 
TVA, se re�ine c�, legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare a 
art.152 alin.(6) din Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, reglementeaz� situa�ia persoanelor impozabile care 
au dep��it plafonul de scutire, dar nu au solicitat înregistrarea ca pl�titori de 
tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal. 
          Astfel, potrivit pct.62 alin.(2) lit.b) din Normele metodologice de 
aplicare a art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în situa�ia în care organele de 
inspec�ie fiscal� constat� neîndeplinirea de c�tre persoana impozabil� a 
obliga�iei de a se înregistra în scopuri de TVA, dup� înregistrare, vor solicita 
plata taxei pe valoarea ad�ugat� pe care persoana impozabil� ar fi trebuit s� o 
colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de TVA, pe perioada 
cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri 
de TVA dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la 
care a fost înregistrat�.  
            De asemenea, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
rezult� c� inspec�ia fiscal� a fost efectuat� cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare în ceea ce prive�te modul de lucru a acestora, atâta timp cât 
petentul avea obliga�ia legal� s� solicite îndeplinirea tuturor obliga�iilor 
legale în ce prive�te înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
începând cu data de 01.09.2008. 
           Efectuarea inspec�iei fiscale a fost posibil� având în vedere c� potrivit 
prevederilor art.95 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscala, 
republicat�, referitor la “Persoanele supuse inspec�iei fiscale”:  
       "Inspec�ia fiscal� se exercit� asupra tuturor persoanelor, indiferent de 
forma lor de organizare, care au obliga�ii de stabilire, re�inere �i plat� a 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general 
consolidat, prev�zute de lege”. 
           De asemenea, prin Ordinul ANAF nr.1415/2009 s-a aprobat modelul �i 
con�inutul Raportului de inspec�ie fiscal�, încheiat la persoane fizice, precum 
�i al Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii 
fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane fizice, care realizeaz� venituri 
impozabile din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale. 
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           Ori, având în vedere activitatea desf��urat� de c�tre petent, în urma 
c�reia acesta avea obliga�ii de natura celor precizate de dispozi�iile legale 
citate mai sus, organul de inspec�ie fiscal� era îndrept��it pentru efectuarea 
unei astfel de activit��i din competen�a sa de activitate. 
           Prin urmare, a�a cum rezult� din cuprinsul prezentei, petentul avea 
obliga�ia legal� s� solicite îndeplinirea tuturor obliga�iilor legale în ce prive�te 
înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, eviden�ierea 
opera�iunilor economice efectuate, determinarea, declararea �i achitarea 
obliga�iilor fiscale aferente activit��ii desf��urate, ori organele de inspec�ie 
fiscal� nu au f�cut altceva decât s� constate neîndeplinirea prevederilor legale 
de c�tre aceasta �i s� ia m�surile legale ce se impun în astfel de situa�ii. 
           De asemenea, afirma�iile contestatorului potrivit c�rora, în stabilirea 
obliga�iilor fiscale, organul fiscal nu a �inut cont de dispozi�iile legale care 
reglementeaz� m�surile de simplificare �i aplicarea tax�rii inverse, nu sunt 
justificate. Din acest punct de vedere apreciem c� stabilirea obliga�iei fiscale 
suplimentare privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sarcina petentului a fost 
efectuat� cu respectarea dispozi�iilor legale. 
           In acest sens, facem trimitere la dispozi�iile art.160 “M�suri de 
simplificare” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
      “(1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor/serviciilor prev�zute la alin.(2) au 
obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul articol. 
Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de simplificare este ca atât 
furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i în scopuri de TVA, conform 
art.153.” 
           Astfel, în accep�iunea Codului fiscal, condi�ia obligatorie pentru 
aplicarea m�surilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul 
s� fie înregistra�i în scopuri de TVA. 
           Ori, conform constat�rilor organelor de inspec�ie fiscal� �i din analiza 
documentelor existente la dosarul cauzei, în perioada cuprins� între data de 
01.01.2008 �i data de 19.06.2013, data la care petentul a solicitat înregistrarea 
în scopuri de TVA, persoana fizic� X a desf��urat activitate economic� pentru 
care trebuia s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal 
competent, conform art.153 din Codul fiscal. 
           Astfel, la momentul livr�rii cerealelor efectuate în perioada 01.09.2008 
- 19.06.2013,  persoana fizic� X nu a fost înregistrat� în scopuri de TVA, de�i 
avea aceast� obliga�ie începând cu data de 01.09.2008. 
                      
           In concluzie, având în vedere cele precizate mai sus, documentele 
anexate la dosarul cauzei, precum �i prevederile legale în materie în perioada 
verificat�, se re�ine c�, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în 
sarcina contestatarului TVA în sum� de … lei aferent� livr�rii de cereale, 
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astfel c�, potrivit prevederilor art.216 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori 
respins�”, coroborate cu pct.11.1 lit.a din OANAF nr.450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�ruia “Contesta�ia poate fi 
respins� ca:  
         a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept 
prezentate în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;” 
se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de persoana fizic� X, 
împotriva Deciziei de impunere nr…/30.09.2013, întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 30.09.2013 de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal� ale AJFP Timi�, Inspec�ie fiscal�, în ceea ce 
prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei aferent� unei baze 
impozabile în sum� de … lei. 
 
        B. In ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de … lei 
(… lei reprezentând dobânzi/major�ri de întârziere �i ... lei reprezentând 
penalit��i de întârziere) aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, se re�ine c�, 
petentul nu aduce niciun fel de argumente privind cuantumul major�rilor de 
întârziere, data de la care au fost calculate major�rile de întârziere, baza de 
calcul a acestora, num�rul de zile de întârziere �i cota aplicat�.  
            In consecin��, fa�� de cele re�inute, acestea se datoreaz� în condi�iile în 
care sunt accesorii debitului datorat, precum �i principiului de drept, potrivit 
c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
                  
             Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art.216 alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea contesta�iilor 
formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative fiscale, în 
baza referatului nr.                                            , se  
 
                                                       DECIDE: 
 
            Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de domnul X 
împotriva Deciziei de impunere nr…/30.09.2013 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
fizice, care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice nedeclarate 
organelor fiscale, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data 
de 30.09.2013 de c�tre Inspec�ia fiscal� �i care vizeaz� suma de total� de … 
lei reprezentând: 



 
     ����
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- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- … lei - dobânzi/major�ri de întârziere aferente 
- … lei - penalit��i de întârziere aferente. 
 
        Prezenta decizie se comunic� la: 

      - domnul X din Timi�oara  
                - Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Timi�, Inspec�ia     
                  fiscal�, cu aplicarea prevederilor pct.7.6. din OANAF nr.450/2013       

      
              Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ 
competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 

                                         
DIRECTOR GENERAL, 


