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    DECIZIA  NR.  ___94_____ 
                                                      din  ____01.10.2012___ 

  
 

Privind  solu�ionarea  contesta�iei formulat� de  
Persoana fizic� X cu domiciliul  

în municipiul ...., str.X,   
jude�ul ....,  înregistrat� la Direc�ia General� a  

Finan�elor Publice a jude�ului .... sub  
nr. X din 10.11.2010 �i reînregistrat�  

sub nr. X din 21.08.2012 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� .... prin adresa nr. .... din 09.11.2010, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... sub nr. .... din 10.11.2010 cu 
privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� X. 

 
Prin adresa înregistrat� în cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice sub 

nr. X din 14.05.2012, persoana fizic� X, reprezentat� prin Cabinet Avocat „X”, 
solicit� reluarea procedurii administrative de solu�ionare a contesta�iei formulate 
împotriva Deciziei de impunere nr. X din 21.09.2010, suspendat� prin Decizia de 
solu�ionare nr. X din 17.12.2010, emis� de c�tre Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului ..... 

 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� ...., prin adresa nr. X din 21.08.2012  

înregistrat� în cadrul D.G.F.P. .... sub nr. X din 21.08.2012, precizeaz� urm�toarele: 
„Potrivit adresei nr. X emis� de D.G.F.P. .... - Serviciul Juridic,  rezult� faptul c� 
Rezolu�ia privind neînceperea urm�ririi penale emise de Parchetul de pe lâng� 
Tribunalul .... în Dosarul nr. X privind pe domnul X este definitiv�.” 

 
Prin Rezolu�ia nr. X, emis� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul ...., s-a dispus 

neînceperea urm�ririi penale fa�� de X, pentru s�vâr�irea infrac�iunii de evaziune 
fiscal� prev�zute de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, întrucât fapta nu este 
prev�zut� de legea penal�. 

  
 
 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. X X 
Tel : X 
Fax : X 
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Persoana fizic� X cu domiciliul în municipiul ...., str. X jude�ul ...., contest� 
m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind taxa pe valoare ad�ugat� pentru 
persoana fizice care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. X din 21.09.2010, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 21.09.2010, întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
...., privind suma total� de .... lei reprezentând: 

 
� X  lei TVA;  
� X  lei major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 214 alin. (2) 

din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului .... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� X contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere 

privind taxa pe valoare ad�ugat� pentru persoana fizice care realizeaz� venituri 
impozabile din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr. X din 
21.09.2010 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X din 21.09.2010, 
întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� ...., privind suma total� de X lei 
reprezentând TVA în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente TVA în 
sum� de X lei. 
 

În sus�inerea contesta�iei petentul precizeaz� c� potrivit art. 141 alin. 2 lit. f 
din Legea nr. 571/2003 este scutit� de tax� „livrarea de c�tre orice persoan� 
impozabil� a unei construc�ii, a unei p�r�i a acesteia �i  a terenului pe care este 
construit�, precum �i a oric�rui alt teren. Prin excep�ie scutirea nu se aplic� pentru 
livrarea unei construc�ii noi, a unei p�r�i a acesteia sau a unui teren construibil.” 

 
Contestatorul sus�ine c� aceast� excep�ie se aplic� numai în cazul persoanelor 

impozabile în sensul art. 127 Codul fiscal, pentru livrarea de construc�ii noi, de 
p�r�i ale acestora sau terenuri construibile.  

Conform art. 141 alin. 2 lit. f din Codul fiscal, calificarea unui teren ca teren 
construibil sau teren cu alt� destina�ie, la momentul încheierii actului de vânzare, 
rezult� numai din certificatul de urbanism. 

De asemenea, precizeaz� c�, potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, 
certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorit��ile emitente fac 
cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic �i tehnic al 
terenurilor �i construc�iilor existente la data solicit�rii, stabilesc cerin�ele 
urbanistice care urmeaz� s� fie îndeplinite etc.   

Totodat�, consider� c�, potrivit art. 6 alin. 6 din aceia�i lege �i art. 26 din 
Normele metodologice de aplicare  a Legii 50/1991 publicate în Monitorul Oficial 
nr. 825 bis din 13 septembrie 2005, certificatul de urbanism se emite cu caracter de 
informare �i pentru opera�iunile notariale privind circula�ia imobiliar� care are ca 
obiect parcele comasate, dezmembrate, alipite sau dezlipite, solicitate în scopul 
realiz�rii de lucr�ri de construc�ie.  
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Prin urmare, contestatorul sus�ine c� lipsa certificatului de urbanism care s� 
califice la data încheierii contractului de vânzare-cump�rare regimul juridic al 
terenului transmis ca fiind teren construibil nu se poate stabili ulterior de 
autorit��ile fiscale, care nu au competen�e specifice aplic�rii Legii 50/1999, c� 
terenurile vândute erau terenuri construibile în momentul încheierii contractului de 
vânzare – cump�rare. 

De asemenea, contestatorul precizeaz� c�, din contractele de vânzare 
cump�rare care au format obiectul inspec�iei fiscale, rezult� c� terenurile în cauz� 
au fost terenuri arabile, situate în majoritatea cazurilor în extravilan. 

Petentul precizeaz� c� terenurile care au format obiectul vânz�rii, fiind 
bunuri comune dobândite în timpul c�s�toriei cu X, la stabilirea cifrei de afaceri în 
func�ie de care se stabile�te dac� s-a atins �i dep��it plafonul de scutire, trebuia 
avut� în vedere cota de ½ din pre�ul vânz�rii. 

În raport cu acest mod de calcul al cifrei de afaceri, plafonul de scutire de 
35.000 Euro nu a fost atins în anul fiscal 2008, iar în anii fiscali 2009-2010, având 
în vedere faptul c� toate vânz�rile au avut ca obiect terenuri extravilane, de 
asemenea, nu a fost atins acest plafon, fapt pentru care petentul sus�ine c� nu are 
calitatea de persoan� impozabil� în sensul art. 127 din Codul fiscal. 

Referitor la contractul de vânzare-cump�rare autentificat sub nr. X din 30 
septembrie 2009, având ca obiect un apartament, contestatorul sus�ine c� 
opera�iunea nu este supus� impozit�rii întrucât nu este îndeplinit� condi�ia 
prev�zut� de art. 127 alin. 2 din Codul fiscal, respectiv transmiterea dreptului de 
proprietate nu s-a f�cut „în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate.  

De asemenea, contestatorul sus�ine c� acest imobil a fost dobândit ini�ial de 
el �i so�ia lui ca bun comun în luna august 2008, îns� ulterior l-a revândut în luna 
septembrie 2009, din interes personal �i nu în scopul realiz�rii unei activit��i 
economice. 

Petentul sus�ine c� revânzarea este scutit� de plata taxei conform art. 141 
alin. 2 lit. f care prevede c�  livrarea de c�tre orice persoan� a unei construc�ii �i a 
terenului aferent este scutit� de plata TVA, acesta nef�când parte din categoria 
construc�iilor noi în sensul pct. 3 din textul de lege sus-men�ionat �i pentru care se 
aplica taxa. 

Contestatorul sus�ine de asemenea c� revânzarea exclude existen�a condi�iei 
primei ocup�ri sau a utiliz�rii construc�iei, astfel încât opera�iunea este scutit� de 
TVA. 
 

II. Prin Decizia de impunere privind taxa pe valoare ad�ugat� pentru 
persoana fizice care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. X din 21.09.2010 emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 21.09.2010, întocmite de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� ...., s-au stabilit în sarcina contestatorului crean�e fiscale în sum� total� 
de X lei reprezentând TVA în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente 
TVA în sum� de X lei. 

 
Prin adresa nr. X, emis� de A.N.A.F, s-a solicitat Activit��ii de Inspec�ie 

Fiscal� .... verificarea persoanelor fizice care au efectuat tranzac�ii imobiliare, care 
aveau obliga�ia înregistr�rii ca pl�titori de TVA �i nu s-au înregistrat. 
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Astfel, din verificarea bazei de date a D.G.F.P. .... �i a contractelor de vânzare 
cump�rare transmise de c�tre birourile notariale unde s-au efectuat tranzac�iile, s-au 
stabilit urm�toarele: 

 
  Perioada  01.01.2008 – 31.12.2008   

 
Din verificarea bazei de date a D.G.F.P. .... (declara�ia informativa 208) 

organele de inspec�ie precizeaz� c� persoana fizic� X a efectuat in anul fiscal 2008 un 
num�r de 8 tranzac�ii imobiliare in sum� total� de X  lei. 

Analizând contractele puse la dispozi�ie de c�tre Birourile notariale, la cererea 
organelor de inspec�ie fiscala, a rezultat faptul ca persoana fizic�  X împreuna cu 
so�ia sa X au încheiat in anul 2008 un num�r de 8 contracte de vânzare –cump�rare in 
valoare totala de X lei,  valoarea acestora  fiind  declarata integral  pe X. 

 
Contractele de vânzare –cump�rare încheiate de c�tre persoana fizic� X 

împreuna cu so�ia sa X în anul fiscal 2008 sunt urm�toarele: 
1. Contract de vânzare - cump�rare nr. X din 26.05.2008, încheiat între X, CNP 

X, si X, CNP X, ambii cu domiciliul in localitatea ...., str.X, în calitate de vânz�tori si 
X, CNP X si X CNP X, domicilia�i în localitatea ...., str.X în calitate de cump�r�tori, 
a intervenit vânzarea unui imobil constând  din suprafa�a de 920 mp teren arabil 
situata în municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud. ...., identic cu parcela  nr.X, 
înscrisa în CF a comunei cadastrale ..... 

 
Terenul a fost dobândit prin cump�rare, în baza Contractelor de vânzare 

cump�rare  aut. sub nr.X si X de BNP X din  .... si prin dezmembrare, conform 
Actului de dezmembrare aut. sub nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii.  
   

2. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 26.05.2008, încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., str.X, în calitate de vânz�tori si 
X, CNP X, si X CNP X, domicilia�i în localitatea  ...., str. X  în calitate de 
cump�r�tori, a intervenit vânzarea  unui imobil constând  din suprafa�a de 400 mp 
teren arabil situata în municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud....., identic cu 
parcela nr.X, înscrisa în CF a comunei cadastrale ..... 

Terenul a fost dobândit prin cump�rare, în baza Contractelor de vânzare 
cump�rare  aut. sub nr.X si X de BNP X din   .... si prin dezmembrare, conform 
Actului de dezmembrare autentificat sub nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii.  
 
          3. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 15.08.2008 încheiat între X, CNP 
X, si XX CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., str. X, în calitate de vânz�tori 
si X CNP X cu domiciliul în sat X CNP X domiciliata în localitatea ...., str. X  în 
calitate de cump�r�tori  a intervenit vânzarea unui imobil constând  din suprafa�a de 
....teren arabil situata extravilanul în municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud....., 
identic cu parcela nr. 1 cu nr. cadastral X, înscrisa în CF  nr.X a comunei cadastrale 
....; 
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- cota de 1/8 p�r�i indivize din parcela nr.1 drum în suprafa�a de .... mp, situata în 
extravilanul  mun. ...., cartier X, jude�ul .... la locul numit X cu nr. cadastral X si 
înscrisa în CF nr.X a comunei cadastrale  .... . 

Imobilele au fost dobândite prin cump�rare, în baza contractelor de vânzare 
cump�rare autentificat sub nr. X/11.04.2008 nr. X/21.12.2007 �i nr. X de BNP X din 
.... si prin dezmembrare, conform Actului de dezmembrare aut. sub nr.X 
 Pretul vînzarii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii.  
 

4. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 20.08.2008 încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., X, în calitate de vânz�tori si X, 
CNP X cu domiciliul în sat X  în calitate de cump�r�tor, a intervenit vânzarea unui 
imobil constând  din: 

- suprafa�a de ....teren arabil situata extravilanul în municipiul ...., cartier X  la 
locul numit X, jud. ...., identic cu parcela  nr. 1A cu nr. cadastral X, înscrisa în CF  
nr..... a comunei cadastrale ....; 
- cota de 1/8 par�i indivize din parcela nr.1 Dr.- drum în suprafa�a de .... mp, situata în 
extravilanul  mun. ...., cartier X, jude�ul ....  la locul numit X cu nr. cadastral X si 
înscrisa în CF nr. X comunei cadastrale  ..... 

Imobilele au fost dobândite prin cump�rare, în baza Contractelor de vânzare 
cump�rare aut. sub nr.X, X de BNP X din .... si prin dezmembrare, conform Actului 
de dezmembrare  aut. sub nr.X. 

 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii;  
 
         5. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 20.08.2008 încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X ambii cu domiciliul în localitatea ...., str. X, în calitate de vânz�tori, 
si X, CNP X, cu domiciliul în sat X, comuna X în calitate de cump�r�tor, a intervenit 
vânzarea unui imobil constând  din : 
- suprafa�a de ....teren arabil situata extravilanul în municipiul ...., cartier X  la locul 
numit X jud. ...., identic cu parcela  nr. X cu nr. cadastral X, înscrisa în CF  nr.X a 
comunei cadastrale ....; 
- cota de 1/8 p�r�i indivize din  parcela nr.1 Drum în suprafa�a de X mp, situata în 
extravilanul  mun....., cartier X, judetul .... la locul numit X cu nr. cadastral X si 
înscrisa în CF nr.X a comunei cadastrale  ....; 

Imobilele au fost dobândite prin cump�rare, în baza Contractelor de vânzare 
cump�rare aut. sub nr.X, �i nr. X de BNP X din .... si prin dezmembrare, conform 
Actului de dezmembrare  aut. sub nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei , calculat exclusiv în vederea tax�rii; 
 
       6. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 27.10.2008 încheiat între X, CNP X, 
si X, CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., X, în calitate de vînz�tori, si X, 
CNP X cu domiciliul în mun. ...., str. X , ap.X,  în calitate de cump�r�tor, a intervenit 
vânzarea unui imobil constând  din: 
- suprafa�a de ....teren arabil situata în intravilanul municipiul ...., cartier X la locul 
numit X, jud. ...., identic cu parcela nr. 1A cu nr. cadastral X, înscrisa în CF  nr.X a 
comunei cadastrale ....; 
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- cota de 1/13 p�r�i indivize din  parcela nr.1 Drum în suprafa�a de .... mp, situata în 
extravilanul  mun. ...., cartier X, jude�ul .... la locul numit X cu nr. cadastral X si 
înscrisa în CF nr.X a comunei cadastrale  ..... 

Imobilele au fost dobândite prin cump�rare, în baza Contractelor de vânzare 
cump�rare aut. sub nr. X si nr.  nr.X de BNP X din .... si prin dezmembrare, conform 
Actului de dezmembrare  aut. Sub nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii. 
 
            7.Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 27.10.2008 încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., X, în calitate de vânz�tori, si 
X, CNP X cu domiciliul în mun. X, str. X, nr.X, bl.X, sc.X, et. ap. în calitate de 
cump�r�tor,  a intervenit vânzarea unui imobil constând  din: 
- suprafa�a de ....teren arabil situata în  intravilanul municipiul ...., cartier X la locul 
numit X, jud. ...., identic cu parcela  nr. 1A cu nr. cadastral X, înscrisa în CF  nr.X a 
comunei cadastrale ....; 
- cota de 1/13 par�i indivize din  parcela nr.1 drum în suprafa�� de .... mp, situata în 
extravilanul  mun. ...., cartier X, jude�ul .... la locul numit X cu nr. cadastral x si 
înscrisa în CF nr.X a comunei cadastrale  ..... 

Imobilele au fost dobândite prin cump�rare, în baza Contractelor de vânzare 
cump�rare aut. sub nr. X si nr. x de BNP X din .... si prin dezmembrare, conform 
Actului de dezmembrare  aut. sub nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii. 
 
          8.Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 27.10.2008 încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., X, în calitate de vânz�tori, si 
X, CNP X cu domiciliul în mun. X în calitate de mandatar pentru X, so�i a intervenit 
vânzarea unui imobil constând  din: 
- suprafa�a de ....teren arabil situata în intravilanul municipiul ...., cartier X la locul 
numit X, jud. ...., identic cu parcela  nr. X cu nr. cadastral X, înscrisa în CF  nr. X 
comunei cadastrale ....; 
- cota de 1/13 p�r�i indivize din  parcela nr.X Dr. drum în suprafa�a de .... mp, situata 
în extravilanul mun. ...., cartier X, judetul ....  la locul numit  X  cu nr. cadastral X si 
înscrisa în CF nr.X a comunei cadastrale  ..... 

Imobilele a fost dobândite prin cump�rare, în baza Contractelor de vânzare 
cump�rare aut. sub nr.X si nr. X de BNP X din .... si prin dezmembrare, conform 
Actului de dezmembrare aut. Sub nr.X si prin comasare în baza Actului de comasare  
aut. sub nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii. 
 

-  Perioada 01.01.2009 -31.12.2009  
 
Organele de inspec�ie men�ioneaz� c�, din verificarea bazei de date a D.G.F.P. 

.... (declara�ia informativ� 208), rezulta faptul ca domnul X a efectuat în anul fiscal 
2009 un num�r de 9 tranzac�ii imobiliare în suma total� de X lei  si so�ia sa X a 
efectuat o tranzac�ie imobiliar� în sum� totala de X lei. 

Analizând contractele puse la dispozi�ie de c�tre birourile notariale, la cererea 
organelor de inspec�ie fiscala, a rezultat faptul ca domnul X împreuna cu so�ia sa X  
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au încheiat în anul 2009 un num�r de 8 contracte de vânzare –cump�rare în valoare 
totala de X lei, dar valoarea acestora nu au fost declarata în mod egal pe cei doi 
vânz�tori respectiv cump�r�tori. 

 
Contractele de vânzare –cump�rare încheiate de c�tre domnul X împreuna cu 

so�ia sa X în anul fiscal 2009 sunt urm�toarele:  
          9. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 12.05.2009 încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X ambii cu domiciliul în localitatea ...., X, în calitate de vânz�tori, si X, 
CNP X, si X CNP X, domicilia�i în localitatea ...., b-dul X, nr.X, sc.X, ap.X în 
calitate de cump�r�tori, a intervenit vânzarea unui imobil constând din suprafa�a de 
....teren arabil situata în extravilanul municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud. 
...., identic cu parcela nr.1 componenta a corpului de proprietate nr.X, înscrisa în CF 
nr.X si din cota de 1/10 p�r�i indivize din suprafa�a de ...., teren arabil, identic cu 
parcela nr.1 arabila (drum acces) componenta a corpului de proprietate nr.X înscris în 
CF nr.X  a comunei cadastrale ..... 

Terenurile a fost dobândite de vânz�tor ca bun comun cu so�ia sa X prin 
cump�rare, în baza Contractului de vânzare cump�rare aut. sub nr.X si Contractului 
de schimb nr.X, act de schimb nr.X si prin dezmembrare, conform Actului de 
dezmembrare  aut. sub nr.X. 
 Pretul vînzarii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii. 
   
        10. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din  12.05.2009 încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., X, în calitate de vânz�tori, si 
X, CNP X, si X CNP X domicilia�i în localitatea ...., X în calitate de cump�r�tori, a 
intervenit vânzarea unui imobil constând din suprafa�a de ....teren arabil situata în 
extravilanul municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud....., identic cu parcela  nr.1 
componenta a corpului de proprietate nr. X, înscrisa în CF nr.X si din cota de 1/10 
p�r�i indivize din suprafa�a de ...., teren arabil, identic cu parcela nr.1 arabila (drum 
acces) componenta a corpului de proprietate nr.X înscris în CF nr. X  a comunei 
cadastrale ..... 

Terenurile a fost dobândite de vânz�tor ca bun comun cu so�ia sa X prin 
cump�rare, în baza Contractului de vânzare cump�rare aut. sub nr.X si contractului de 
schimb nr.X, act de schimb nr.X si prin dezmembrare, conform Actului de 
dezmembrare aut. sub nr.X . 
 Pretul vînzarii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii.  
   
        11. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 13.05.2009 încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., X, în calitate de vânz�tori, si 
X, CNP X domiciliata în localitatea ...., X, X în calitate de cump�r�tor, a intervenit 
vânzarea unui imobil constând din suprafa�a de ....teren arabil situata în extravilanul 
municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud. ...., identic cu parcela  nr.1 
componenta a corpului de proprietate  nr.X, înscrisa în CF nr.X si din cota de 1/10 
p�r�i indivize din suprafa�a de ...., teren arabil, identic cu parcela nr.1 arabila (drum 
acces) componenta a corpului de proprietate nr.X înscris în CF nr.X  a comunei 
cadastrale ..... 
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Terenurile  a fost dobândite de vânz�tor ca bun comun cu so�ia sa X prin 
cump�rare, în baza Contractului de vânzare cump�rare aut. sub nr.X  si contractului 
de schimb nr.X, act de schimb nr.X si prin dezmembrare, conform Actului de 
dezmembrare aut. sub nr.X . 
 Pretul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii. 
 
        12. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 13.05.2009 încheiat între X, CNP 
X, si X, CNP X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., str. X, nr.X în calitate de 
vânz�tori si X, CNP X domiciliat în localitatea ...., str. X, nr.X, bl X, sc.X, ap.X în 
calitate de cump�r�tor, a intervenit vânzarea unui imobil constând  din suprafa�a de 
....teren arabil situata în extravilanul municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud. 
...., identic cu parcela  nr.1 componenta a corpului de proprietate  nr.X, înscrisa în CF 
nr.X si din cota de 1/10 p�r�i indivize din suprafa�a de ...., teren arabil, identic cu 
parcela nr.1 arabila (drum acces) componenta a corpului de proprietate nr.X înscris în 
CF nr.X a comunei cadastrale ..... 

Terenurile au fost dobândite de vânz�tor ca bun comun cu so�ia sa X prin 
cump�rare, în baza Contractului de vânzare cump�rare aut. sub nr.X si contractului de 
schimb nr.X/13.02.2008, act de schimb nr.X/02.02.2009 si prin dezmembrare, 
conform Actului de dezmembrare  aut. sub nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii;  
 
        13. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din  21.05.2009 încheiat între X, CNP, 
si X, CNP, ambii cu domiciliul în localitatea ...., str.x, nr.x, în calitate de vânz�tori si 
x, CNP X, domiciliat în localitatea Dorohoi, str. X, nr.X, judetul Boto�ani în calitate 
de cump�r�tor, a intervenit vânzarea unui imobil constând  din suprafa�a de ....teren 
arabil situata în extravilanul municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud....., identic 
cu parcela nr.X, înscrisa în CF nr.X din cota de 1/13 p�r�i indivize din suprafa�a de .... 
mp, teren drum, situata în extravilanul municipiul ...., cartier X la locul numit X 
identic cu parcela nr.X7, înscrisa în CF nr.X a ..... 

Terenurile a fost dobândite de prin  cump�rare, în baza Contractului de vânzare 
cump�rare aut. sub nr.X din 11.04.2008, X, X din 21.12.2007 si nr.  X din 22.08.2008 
si prin dezmembrare, conform Actului de dezmembrare aut. sub nr.X din 26.05.2008 
si prin comasare conform Actului de comasare nr.X din 29.09.2008 si prin 
dezmembrare  conform Actului de dezmembrare nr.X din 27.10.2008. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii;  
 
        14. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 21.05.2009 încheiat între X, CNP 
x si X, CNP , ambii cu domiciliul în localitatea ...., str.X, nr.X, în calitate de vînzatori 
si x cu sediul în municipiul .... str.X reprezentata de X, CNP X, domiciliat în 
localitatea  X, str. X,  nr., jude�ul Boto�ani în calitate de cump�r�tor,  a intervenit 
vânzarea unui imobil constând  din suprafa�a de ....teren arabil situata în extravilanul 
municipiul ...., cartier X a locul numit X, jud. ...., identic cu parcela nr.X, înscrisa în 
CF nr.X si din cota de 1/13 p�r�i indivize din suprafa�a de .... mp, teren drum, situata 
în extravilanul municipiul ...., cartier X la locul numit X identic cu parcela nr.x, 
înscrisa în CF nr.x a ..... 



 
9

Terenurile  a fost dobândite de prin cump�rare, în baza Contractului de vânzare 
cump�rare în baza Contractului de vânzare-cump�rare aut. sub nr.X, X, X si prin 
dezmembrare, conform Actului de dezmembrare  aut. sub nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii. 
 
       15. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din  12.08.2009 încheiat între X, CNP 
x, si X, CNP , ambii cu domiciliul în localitatea ...., str.X, ..., în calitate de vânz�tori, 
si X, CNP X, X so�i, domicilia�i în sat Fântânele, comuna Fânt�nele, jude�ul .... în 
calitate de cump�r�tori, a intervenit vânzarea unui imobil constând  din suprafa�a de 
....teren arabil situata în extravilanul municipiul ...., cartier X la locul numit X, jud....., 
identic cu parcela nr....., înscrisa în CF nr.X si din cota de 1/13 par�i indivize din 
suprafa�a de .... mp, teren drum, situata în extravilanul municipiul ...., cartier X la 
locul numit X identic cu parcela nr.X, înscrisa în CF nr.X a ..... 

Terenurile a fost dobândite de prin cump�rare în timpul c�s�toriei ca bun 
comun, în baza Contractelor de vânzare - cump�rare aut. sub nr. X, X, X si prin 
comasare conform Actului de comasare nr.X si prin dezmembrare conform Actului 
de dezmembrare nr.X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii. 
 
        16. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 30.09.2009 încheiat între X, CNP 
x, si X, CNP , ambii cu domiciliul în localitatea ...., str.X, nr.15, în calitate de 
vânz�tori si X, CNP X, domiciliata în sat X, nr.X comuna X, judetul .... în nume 
propriu si mandatara pentru domiciliat în ora� X, str.X, bl.X, sc.X, ap.X, jude�ul X, în 
calitate de cump�r�tori, a intervenit vânzarea unui imobil constând din apartament 
nr.X, în suprafa�� de ....în blocul cl�dire C1, compus din subsol, parter, mansarda si 
balcoane numerotate de la 1-12 identic cu parcela  nr.X  înscrisa în CF nr.X, a ....  
împreuna cu cota de 1/9 p�r�i indivize  din  suprafa�� de ....teren cur�i cl�diri 
construc�ii, identica cu parcela X, înscrisa în CF nr. X a .... si suprafa�a de ....teren 
arabil identic cu parcela nr.1A, a CP X înscrisa în CF X a ..... 
 Imobilele au fost dobândite ca bunuri comune, în timpul c�s�toriei în baza 
contractelor de vânzare cump�rare  nr. X, �i nr. X. 
 Pre�ul vânz�rii este de X lei, calculat exclusiv în vederea tax�rii. 

-  Perioada 01.01.2010 - 30.06.2010  
 

- Din  verificarea  bazei de date a D.G.F.P. .... (declara�ia informativa 208), 
rezult� faptul ca domnul X a efectuat în anul fiscal 2010, o singur� tranzac�ie 
imobiliar�  în suma totala de X  lei. 

Analizând contractul pus la dispozi�ie de c�tre Biroul notarial, la cererea 
organelor de inspec�ie fiscala, rezulta faptul ca domnul X a încheiat în anul 2010 un 
contract de vânzare – cump�rare în valoare totala de X lei, dar valoarea acestora nu 
au fost declarata în mod egal pe cei doi vânz�tori respectiv cump�r�tori. 

 
Contractul de vânzare –cump�rare încheiat de c�tre domnul X  împreuna cu 

so�ia sa X în anul fiscal 2010 este urm�torul : 
 

       17. Contract de vânzare - cump�rare nr.X din 26.02.2010 încheiat între X so�i 
domicilia�i în satul Veresti, jude�ul .... reprezenta�i prin mandatarul X, CNP x, 
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domiciliat în localitatea str.X, nr.15, judetul ...., în baza procurii  autentificata sub 
nr.X la Ambasada României în .... –sec�ia consulara, de c�tre consul X si X, în nume 
propriu si ca mandatar pentru  X so�ie, CNP , în calitate de vânz�tori si X X 
necasatorit, CNP X, domiciliat în municipiul ...., str.X, nr.X , bl.X,sc.X, et.X, ap.X,  
jude�ul  .... în calitate de cump�rator. 

Imobilile au fost dobândite prin cump�rare în timpul c�s�toriei, conform 
contractului de vânzare cump�rare autentificat sub nr.X din 26.10.2007,  contractului 
de schimb autentificat sub nr.X din 19.02.2008, conform actului de comasare 
autentificat sub nr.X, �i actului de dezmembrare  autentificat sub nr.X din   
12.05.2009. 

Pre�ul vânz�rii este de X lei. 
 

Organele de inspec�ie precizeaz� c� la data de 31.10.2008 persoana fizic� X 
împreuna cu so�ia sa X au realizat venituri din tranzac�ii imobiliare în suma de X lei, 
dep��ind plafonul de scutire cu contractul de vânzare – cump�rare nr. X, conform 
prevederilor art.152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz� c� 
acesta trebuia sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA sau înainte de începerea 
activit��ii economice, conform prevederilor art.153 din aceia�i lege, si sa 
îndeplineasc� toate obliga�iile ce decurg din  aceasta calitate. 
 Organele de inspec�ie precizeaz� c�, persoana fizic� X trebuia s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA pân� la data de 10 a lunii urm�toare dep��irii 
plafonului legal de scutire, iar începând cu data de 01.12.2008 s� devin� pl�titor de 
taxa pe valoarea ad�ugata. 
 De asemenea, se precizeaz� c� în urma derul�rii acestei activit��i, s-a constatat 
c�  aceste tranzac�ii s-au efectuat în scop comercial având caracter de continuitate, 
persoana fizic� X fiind înregistrat în scopuri de TVA din oficiu în baza adresei nr. 
X/02.08.2010.  
 Urmare celor precizate, organele de inspec�ie fiscala au stabilit pentru perioada 
01.12.2008 – 30.06.2010, TVA de plata în suma de  X lei (X lei x19%). 
 Pentru neplata în termen a TVA-ului în suma de X lei s-au calculat accesorii 
(major�ri si dobânzi de întârziere) în suma de X lei, pentru perioada 27.07.2009 - 
15.09.2010.  

  
          III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 
vedere motiva�iile petentei în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat� s-au re�inut urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma total� de X lei, din care X lei TVA �i X lei major�ri 

de întârziere aferente TVA, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
.... este învestit� s� analizeze dac� organele de inspec�ie fiscal� au calculat în 
mod legal TVA aferent� tranzac�iilor imobiliare cu terenuri efectuate în 
perioada 01.01.2008 – 31.12.2010, în condi�iile în care petentul sus�ine c� din 
contractele de vânzare cump�rare care au format obiectul inspec�iei fiscale 
rezult� c� terenurile în cauz� au fost terenuri arabile, situate, în majoritatea 
cazurilor, în extravilan. 
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În fapt, în urma în urma inspec�iei fiscale desf��urate la persoana fizic� X, 
având ca obiectiv verificarea tranzac�iilor imobiliare desf��urate în perioada 
26.05.2008 – 30.06.2010, s-a constatat c� acesta, în perioada men�ionat�, a efectuat 
un num�r de 17 tranzac�ii imobiliare (reprezentând 16 terenuri �i 1 apartament) 
din care a ob�inut venituri cu caracter de continuitate. 
 

Organele de inspec�ie precizeaz� faptul c�, la data de 31.10.2008, persoana 
fizic� X împreuna cu so�ia sa X au realizat venituri din tranzac�ii imobiliare în suma 
de X lei, dep��ind plafonul de scutire la plata TVA prin contractul de vânzare – 
cump�rare nr.X/27.10.2008;  

 
 Urmare celor precizate, organele de inspec�ie au constatat c� persoana fizic� 
X trebuia s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA pân� la data de 10 a lunii 
urm�toare dep��irii plafonului legal de scutire, iar începând cu data de 01.12.2008 s� 
devin� pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugata. 
 De asemenea, s-a constatat c� cele 17 tranzac�ii imobiliare s-au efectuat în scop 
comercial, având caracter de continuitate, persoana fizic� X fiind înregistrat� în 
scopuri de TVA, din oficiu, în baza adresei nr. X.  
 Organele de inspec�ie fiscala au stabilit c�, pentru tranzac�iile imobiliare 
efectuate în perioada 01.12.2008 – 30.06.2010, persoana fizic� X datoreaz� o TVA 
de plata în suma de  X  lei, calculat� astfel: X lei. 
 
 Pentru neplata în termen a TVA-ului în suma de X lei s-au calculat accesorii 
(major�ri si dobânzi de întârziere) în suma de X lei calculate pentru perioada 
27.07.2009 - 15.09.2010.  
  

Contestatorul sus�ine c�, potrivit art. 141 alin. 2 lit. f din Codul fiscal, 
calificarea unui teren ca teren construibil sau teren cu alt� destina�ie, la momentul 
încheierii actului de vânzare, rezult� numai din certificatul de urbanism. 

 
De asemenea, sus�ine c� lipsa certificatului de urbanism care s� califice la 

data încheierii contractului de vânzare-cump�rare regimul juridic al terenului 
transmis ca fiind teren construibil nu se poate stabili ulterior de autorit��ile fiscale, 
care nu au competen�e specifice aplic�rii Legii 50/1999, c� terenurile vândute erau 
terenuri construibile în momentul încheierii contractului de vânzare – cump�rare. 
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 126 alin. 1, lit. a, b, �i c din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal în forma aplicabil� în perioada verificat�, unde se precizeaz� c�: 

 
„ART. 126 

    (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�; 
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    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);” 
 
 Din prevederile men�ionate, rezult� c� în sfera de aplicare a taxei pe valoare 
ad�ugat� intr� livr�rile de bunuri/prest�rile de servicii realizate cu plat� pe teritoriul 
României, în condi�iile în care sunt realizate de o persoan� impozabil� a�a cum este 
definit� la art. 127 alin. 1, iar livrarea bunurilor s� rezulte din una din activit��ile 
economice prev�zute la art. 127 alin. 2. 
  

� Prevederile art. 127 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în forma aplicabil� în perioada 
verificat�, stipuleaz�: 

 
„ART. 127 

     Persoane impozabile �i activitatea economic� 
     (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.” 
   

La art. 125^1 pct. 18-21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se 
precizeaz�: 
 
    „ART. 125^1 
    Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
    (1) În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarele 
semnifica�ii:(…) 
  18. persoan� impozabil� are în�elesul art. 127 alin. (1) �i reprezint� persoana 
fizic�, grupul de persoane, institu�ia public�, persoana juridic�, precum �i orice 
entitate capabil� s� desf��oare o activitate economic�; 
  19. persoan� juridic� neimpozabil� reprezint� persoana, alta decât persoana 
fizic�, care nu este persoan� impozabil�, în sensul art. 127 alin. (1); 
   20. persoan� neimpozabil� reprezint� persoana care nu îndepline�te condi�iile 
art. 127 alin. (1) pentru a fi considerat� persoan� impozabil�;” 
     21. persoan� reprezint� o persoan� impozabil� sau o persoan� juridic� 
neimpozabil� sau o persoan� neimpozabil�;” 
 

Din coroborarea prevederilor legale mai sus-men�ionate, se re�ine c� o 
persoan� fizic� reprezint� persoana impozabil�, în sensul titlului VI privind taxa pe 
valoare ad�ugat�, în condi�iile în 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.” 
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Conform art. 127 alin. 2 din Codul fiscal, „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.” 

 
Urmare celor precizate, o persoan� fizic� se consider� c� a realizat o 

activitate economic� în sfera de aplicare a taxei pe valoare ad�ugat� dac� a 
realizat venituri cu caracter de continuitate din exploatarea bunurilor corporale 
sau necorporale. 

 
În aplicarea prevederilor alin. 2 al art. 127 enun�at mai sus, legiuitorul, prin  

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aduce preciz�ri suplimentare, 
stipulate la pct. 2 alin. 1, respectiv pct.3 alin. 1, în func�ie de perioada incident� 
opera�iunilor în cauz�, din Normele metodologice de aplicare a art. 127 alin. 2din 
Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
potrivit c�rora: 

 
3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, ob�inerea de venituri de 

c�tre persoanele fizice din vânzarea locuin�elor proprietate personal� sau a altor 
bunuri care sunt folosite de c�tre acestea pentru scopuri personale, nu va fi 
considerat� activitate economic�, cu excep�ia situa�iilor în care se constat� c� 
activitatea respectiv� este desf��urat� în scopul ob�inerii de venituri cu caracter 
de continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal. 

 
Potrivit acestor prevederi legale, pentru alte opera�iuni decât cele vânzarea de 

bunuri utilizate în scopuri personale, persoana fizic� devine persoan� impozabil� dac� 
activitatea desf��urat� are caracter de continuitate. 

 
Se re�ine faptul c�, caracterul de continuitate este dat de existen�a contractelor 

succesive de vânzare a acestora, caz în care legiuitorul încadreaz� persoana fizic� 
vânz�toare în categoria persoanelor impozabile. În situa�ia în care persoana fizic� 
vinde succesiv bunuri imobile �i ob�ine continuu venituri din astfel de activit��i, 
veniturile ob�inute de încadreaz� la opera�iuni economice �i se supun tax�rii. 

 
Cu alte cuvinte, cuantumul �i repetabilitatea tranzac�iilor derulate care 

genereaz� venituri din transferul tranzac�iilor imobiliare determin� caracterul de 
continuitate al veniturilor ob�inute din transferul dreptului de proprietate asupra 
bunurilor imobile din patrimoniul personal. 

 
Conform constat�rilor organelor de inspec�ie fiscal�, în perioada 01.01.2008- 

30.06.2010, persoana fizic� X a realizat tranzac�ii constând din vânzarea de terenuri, 
fapt necontestat de c�tre acesta, ceea ce conduce la concluzia c� opera�iunile realizate 
de c�tre acesta nu sunt ocazionale, inten�ia sa de a desf��ura activit��i economice în 
scopul ob�inerii de venituri fiind evident�.  
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De altfel, a�a cum rezult� din documentele existente la dosarul contesta�iei, 
persoana fizic� X, împreun� cu so�ia sa X, au vândut în perioada 01.01.2008-
30.06.2010 diverse suprafe�e de teren �i un apartament, în total 17 tranzac�ii. 

 
Pe cale de consecin��, persoana fizic� X, prin opera�iunile pe care le-a 

desf��urat în aceast� perioad� a avut calitatea 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�. 

 
La art. 141 lit. f din Legea nr. nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c�: 
 
„Art. 141 
Scutiri pentru opera�iuni din interiorul ��rii (…) 
(2) Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�: […] 
 f) livrarea de c�tre orice persoan� a unei construc�ii, a unei p�r�i a 

acesteia �i a terenului pe care este construit�, precum �i a oric�rui alt teren. Prin 
excep�ie, scutirea nu se aplic� pentru livrarea unei construc�ii noi, a unei p�r�i a 
acesteia sau a unui teren construibil. În sensul prezentului articol, se definesc 
urm�toarele: 

    1. teren construibil reprezint� orice teren amenajat sau neamenajat, pe 
care se pot executa construc�ii, conform legisla�iei în vigoare;”. 

 
Referitor la prevederile acestui articol, dispozi�iile pct. 37 alin. (5) �i (6) din 

Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate de Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, prev�d urm�toarele: 

„(5) Excep�ia prev�zut� la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se aplic� 
numai în cazul persoanelor care devin impozabile în sensul art. 127 din Codul 
fiscal pentru livrarea de construc�ii noi, de p�r�i ale acestora sau de terenuri 
construibile. 

(6) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, calificarea unui 
teren drept teren construibil sau teren cu alt� destina�ie, la momentul vânz�rii 
sale de c�tre proprietar, rezult� din certificatul de urbanism.” 
 

Din textul de lege men�ionate, se re�ine c�, în ceea ce prive�te calificarea unui 
teren drept teren construibil sau teren cu alt� destina�ie, la momentul vânz�rii sale de 
c�tre proprietar, aceasta rezult� din certificatul de urbanism. 
 

Având în vedere c� încadrarea terenurilor din punct de vedere al scutirii sau al 
except�rii de la scutire în materie de TVA face trimitere la „legisla�ia în materie”, în 
spe�� sunt incidente �i prevederile Legii 50/1991 privind Autorizarea execut�rii 
lucr�rilor de construc�ii, republicat�, cu modific�rile ulterioare �i ale Normelor 
metodologice de aplicare, potrivit c�rora: 
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    „ART. 6 
    (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorit��ile 
prev�zute la art. 4: 
    a) fac cunoscute solicitantului informa�iile privind regimul juridic, economic 
�i tehnic al terenurilor �i construc�iilor existente la data solicit�rii, în 
conformitate cu prevederile planurilor urbanistice �i ale regulamentelor 
aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup� caz, 
avizate �i aprobate potrivit legii;” 
 
 Conform textului de lege citat, certificatul de urbanism este actul de informare 
prin care autorit��ile fac cunoscute solicitantului informa�iile privind regimul juridic, 
economic �i tehnic al terenurilor �i construc�iilor existente la data solicit�rii, în 
conformitate cu prevederile planurilor urbanistice �i ale regulamentelor aferente 
acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup� caz, avizate �i aprobate 
potrivit legii. 
 
 Totodat�, în materia amenaj�rii teritoriului sunt incidente �i prevederile Legii 
nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului �i urbanismul, cu modific�rile 
ulterioare, care prevede urm�toarele: 
  

„ART. 29 
        (1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu 
prin care autoritatea administra�iei publice jude�ene sau locale face cunoscute 
regimul juridic, economic �i tehnic al imobilelor �i condi�iile necesare în vederea 
realiz�rii unor investi�ii, tranzac�ii imobiliare ori a altor opera�iuni imobiliare, 
potrivit legii.” 
 (…) 
           (3) Certificatul de urbanism se elibereaz� la cererea oric�rui solicitant, 
persoan� fizic� sau juridic�, care poate fi interesat în cunoa�terea datelor �i a 
reglement�rilor c�rora îi este supus respectivul bun imobil.” 
 
 Potrivit dispozi�iilor legale sus-citate, livrarea terenurilor este o opera�iune 
scutit� de TVA f�r� drept de deducere, cu excep�ia terenurilor construibile, caz în 
care persoana impozabil� care realizeaz� opera�iunea este obligat�, f�r� nici o 
derogare, s� aplice taxarea. Calificarea unui teren drept teren construibil  se face la 
momentul vânz�rii, pe baza informa�iilor obligatorii reie�ite din certificatul de 
urbanism eliberat de autorit��ile administra�iei publice locale la solicitarea 
persoanelor interesate. În lipsa certificatului de urbanism, care nu se elaboreaz� decât 
la cerere, informa�iile privind regimul economic al terenurilor, inclusiv în ceea ce 
prive�te destina�ia �i utilizarea lor, rezult� din documenta�iile de urbanism aprobate în 
condi�iile legii. 
 

Contestatorul sus�ine c� lipsa certificatului de urbanism care s� califice la 
data încheierii contractului de vânzare-cump�rare regimul juridic al terenului 
transmis ca fiind teren construibil nu se poate stabili ulterior de autorit��ile fiscale, 
care nu au competen�e specifice aplic�rii Legii 50/1991, c� terenurile vândute erau 
terenuri construibile în momentul încheierii contractului de vânzare – cump�rare. 
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De asemenea, contestatorul precizeaz� c�, din contractele de vânzare 
cump�rare care au format obiectul inspec�iei fiscale, rezult� c� terenurile în cauz� 
au fost terenuri arabile, situate în majoritatea cazurilor în extravilan. 
 
 Pe cale de consecin��, a�a cum reiese din contesta�ia formulat�, petentul nu 
anexeaz� la dosarul contesta�iei Certificatul de urbanism, de unde s� rezulte 
calificarea terenurilor ca fiind construibile sau cu alt� destina�ie. 
 

Prin adresa nr. X din 27.07.2010, emis� de Prim�ria Municipiului ...., Direc�ia 
Urbanism �i Amenajarea Teritoriului, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice sub nr. X din 06.08.2010, se face precizarea c�: Referitor la adresa dvs. nr.  
din 05.07.2010 la Prim�ria Municipiului .... prin care solicita�i s� v� comunic�m 
care este destina�ia noilor parcele de teren situate la locul numit X, v� comunic�m c� 
în aceste zon� a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal prin Hot�rârea Consiliului 
Local nr. X/26.03.2009, pentru dezvoltarea unei zone de locuin�� cu regim mic de 
în�l�ime – maxim P+2E �i dot�ri aferente  compatibile cu func�iunea de locuire, 
re�ea stradal�, utilit��i edilitare, spa�ii verzi amenajate. 

 Odat� cu aprobarea acestei documenta�ii de urbanism terenurile din aceast� 
zon� care fac parte din intravilanul municipiului .... au fost scoase din circuitul 
agricol, devenind parcele de teren pe care se poate construi în afara celor care sunt 
afectate de re�eaua stradal� propus� în PUZ.” 
 
 Se re�ine faptul c�, în lipsa certificatului de urbanism care ar fi con�inut 
informa�ii privind regimul economic al terenurilor tranzac�ionate, a fost luat� în 
considerarea cauzei adresa citat� anterior, de unde rezult� c� terenurile situate la locul 
numit „X”, care au f�cut obiectul contractelor de vânzare cump�rare, sunt terenuri 
care fac parte din intravilanul municipiului ...., au fost scoase din circuitul agricol, 
devenind astfel parcele pe care se poate construi. 
 

Conform prevederilor art. 65 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�: 

 
„ART. 65 

    Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
    (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza 
declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii.” 
 

Din textul de lege enun�at se re�ine c� în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza declara�iilor 
sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 

 
Întrucât contestatorul nu demonstreaz� prin documente legale, respectiv 

certificatul de urbanism, c� terenurile respective nu sunt terenuri construibile, se va 
respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat� �i nesus�inut� 
cu documente. 
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2. Referitor la contractul de vânzare cump�rare autentificat sub nr. X din 

30.09.2012 având ca obiect „apartament”, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
organele de inspec�ie au calculat în mod legal TVA aferent� acestei 
tranzac�ion�rii în condi�iile în care petentul sus�ine c� opera�iunea nu este 
supus� TVA întrucât nu sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de art. 127 alin. 2 
�i 141 alin. 2 lit. f din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 

 
În fapt, prin Contractul de vânzare - cump�rare nr.X din 30.09.2009 încheiat 

între X si X, ambii cu domiciliul în localitatea ...., str.X, nr.X, în calitate de vânz�tori 
si X, domiciliata în sat X, nr.X comuna X, jude�ul .... în calitate de cump�r�tor, a 
intervenit vânzarea unui imobil constând din apartament ....în suprafa�� de ....în 
blocul cl�dire C1, compus din subsol, parter, mansarda si balcoane numerotate de la 
1-12, identic cu parcela  nr.X înscrisa în CF nr.X- U1, a .... împreuna cu cota de 1/9 
p�r�i indivize din  suprafa�� de ....teren cur�i cl�diri construc�ii, identica cu parcela X, 
înscrisa în CF nr.X a .... si suprafa�a de ....teren arabil identic cu parcela nr.X, a CP X 
înscrisa în CF X a ..... 
 Imobilele au fost dobândite ca bunuri comune, în timpul c�s�toriei în baza 
contractelor de vânzare cump�rare nr. X, �i nr. X, pre�ul vânz�rii fiind în sum� de  X 
lei, 

Contestatorul, precizeaz� c� opera�iunea nu este supus� impozit�rii întrucât 
nu este îndeplinit� condi�ia prev�zut� de art. 127 alin. 2 din Codul fiscal, respectiv 
transmiterea dreptului de proprietate nu s-a f�cut „în scopul ob�inerii de venituri cu 
caracter de continuitate.”  

De asemenea, contestatorul sus�ine c� acest imobil a fost dobândit ini�ial de 
el �i so�ia lui ca bun comun în luna august 2008, îns� ulterior l-a revândut în luna 
septembrie 2009, din interes personal �i nu în scopul realiz�rii unei activit��i 
economice. 

Petentul sus�ine de asemenea c� revânzarea este scutit� de plata taxei 
conform art. 141 alin. 2 lit. f care prevede c�  livrarea de c�tre orice persoan� a unei 
construc�ii �i a terenului aferent este scutit� de plata TVA, acesta nef�când parte 
din categoria construc�iilor noi în sensul pct. 3 din textul de lege sus men�ionat �i 
pentru care se aplica taxa. 

 
În drept, art. 127 citat anterior, prevede faptul c� “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.” 

 
Alin.2 prevede c�, „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.” 
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Se re�ine c�, o persoan� fizic� se consider� c� realizeaz� o activitate economic� 
în sfera de aplicare a taxei pe valoare ad�ugat� dac�  realizeaz� venituri cu caracter de 
continuitate din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale. 

 
Art. 141 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, precizeaz� c�: 
 

    „ART. 141 
    Scutiri pentru opera�iuni din interiorul ��rii 
     (…) 
    (2) Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�: 
     (…) 
    f) livrarea de construc�ii/p�r�i de construc�ii �i a terenurilor pe care sunt 
construite, precum �i a oric�ror altor terenuri. Prin excep�ie, scutirea nu se 
aplic� pentru livrarea de construc�ii noi, de p�r�i de construc�ii noi sau de 
terenuri construibile. În sensul prezentului articol, se definesc urm�toarele: 
    1. teren construibil reprezint� orice teren amenajat sau neamenajat, pe care 
se pot executa construc�ii, conform legisla�iei în vigoare; 
    2. construc�ie înseamn� orice structur� fixat� în sau pe p�mânt;” 
 

Conform textului de lege men�ionat, sunt scutite de tax� pe valoare ad�ugat�, 
livrarea de construc�ii/p�r�i de construc�ii �i a terenurilor pe care sunt construite, 
precum �i a oric�ror altor terenuri. Prin excep�ie, scutirea nu se aplic� pentru livrarea 
de construc�ii noi, de p�r�i de construc�ii noi sau de terenuri construibile. 

 
În explicarea art. 127 alin. 2 din Codul fiscal, la pct. 3 alin. 1 din Normele 

metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
44/2004, în form� aplicabil� în perioada verificat�, se prevede: 
 

Norme metodologice: 
„(1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, ob�inerea de venituri de 

c�tre persoanele fizice din vânzarea locuin�elor proprietate personal� sau a altor 
bunuri care sunt folosite de c�tre acestea pentru scopuri personale, nu va fi 
considerat� activitate economic�, cu excep�ia situa�iilor în care se constat� c� 
activitatea respectiv� este desf��urat� în scopul ob�inerii de venituri cu caracter 
de continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.” 

 
Conform textului de lege, ob�inerea de venituri de c�tre persoanele fizice din 

vânzarea locuin�elor proprietate personal� sau a altor bunuri care sunt folosite de 
c�tre acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerat� activitate economic�, cu 
excep�ia situa�iilor în care se constat� c� activitatea respectiv� este desf��urat� în 
scopul ob�inerii de venituri cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din 
Codul fiscal. 

 
Se re�ine c�, de�i petentul precizeaz� c� opera�iunea nu este supus� impozit�rii 

întrucât nu este îndeplinit� condi�ia prev�zut� de art. 127 alin. 2, acesta nu poate fi 
re�inut�, întrucât, a�a cum s-a demonstrat anterior, în perioada anilor 2008-2009 
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petentul a efectuat un num�r de 17 tranzac�ii imobiliare din care a ob�inut venituri 
cu caracter de continuitate, devenind astfel persoan� impozabil�. 

 
De asemenea, referitor la sus�inerea contestatorului conform c�reia imobilul a 

fost dobândit ini�ial împreun� cu so�ia sa ca bun comun în luna august, aceasta nu 
poate fi re�inut�, întrucât petentul nu demonstreaz� cu documente faptul c� 
imobilul, a fost folosit în interes personal. 

 
Prin Referatul cu propuneri de solu�ionare nr. X din 05.11.2010, organele de 

inspec�ie fiscal�, fac precizarea c�: Referitor la apartamentul ce a f�cut obiectul 
tranzac�iei autentificate sub nr. X, preciz�m faptul c� debitele constatate au fost 
stabilite în urma aplic�rii cotei de TVA asupra cotei de TVA asupra pre�ului de 
vânzare specificat în contractul de vânzare cump�rare. 

Preciz�m c� dl. X a  refuzat colaborarea cu organele de control pe parcursul 
inspec�iei fiscale, ignorând, de�i a luat la cuno�tin�� de demersurile întocmite, 
posibilitatea de a furniza informa�ii inspec�iei fiscale informa�ii care ar fi fost 
necesare la stabilirea TVA datorat� (ex. faptul c� a locuit în apartamentul 
tranzac�ionat); inspec�ia fiscal� s-a desf��urat pe baza documentelor ob�inute de 
organele de inspec�ie fiscal� de la birourile notariale �i Prim�ria .....” 

 
În conformitate cu prevederile art. 65 din O.G. 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�  „Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care 
au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

Având în vedere faptul c� petentul nu anexeaz� documente care s� 
demonstreze faptul c� locuin�a a fost folosit� în interes personal, fiind astfel scutit� de 
TVA, se va respinge contesta�ia pentru acest cap�t ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente.  
 

3. Referitor la sus�inerea contestatorului conform c�rora la stabilirea 
cifrei de afaceri în func�ie de care se stabile�te plafonul de scutire la plata TVA 
trebuia avut� în vedere cota de ½ din pre�ul vânz�rii, având în vedere c� 
terenurile ce au format obiectul vânz�rii erau bunuri comune dobândite în 
timpul c�s�toriei. 

 
 În fapt, din actul de control întocmit, reiese faptul c� la data de 31.10.2008 
persoana fizic� X împreun� cu so�ia sa X au realizat venituri  din tranzac�ii imobiliare 
în sum� de X lei, dep��ind astfel plafonul de scutire prin contractul de vânzare 
cump�rare nr. X din 27.10.2008. 
 
 Organele de inspec�ie precizeaz� c�, persoana fizic� X trebuia s� solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA pân� la data de 10 a lunii urm�toare dep��irii 
plafonului legal de scutire, iar începând cu data de 01.12.2008 s� devin� pl�titor de 
taxa pe valoarea ad�ugata. 
 

Contestatorul precizeaz� c� în raport cu acest mod de calcul al cifrei de afaceri, 
plafonul de scutire de 35.000 Euro nu a fost atins în anul fiscal 2008. 
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Organele de inspec�ie au luat în considerare la stabilirea bazei de impozitare o 

cot� parte de 100% pentru X, pentru tranzac�iile imobiliare efectuate în perioada 2008 
– 2010, având în vedere faptul c� proprietarii imobilelor nu s-au comportat ca 
asocia�i. 

 
În situa�ia în care proprietarii imobilelor s-ar fi comportat ca asocia�i, ace�tia 

aveau anumite obliga�ii, prev�zute de lege iar contractele de vânzare cump�rare 
trebuiau emise în numele asocia�iei. 

 
Din contractele de vânzare cump�rare existente la dosarul cauzei, rezult� c� 

persoanele fizice X �i X s-au comportat ca proprietari de imobile aflate în proprietate 
comun�.  

 
În drept, pct. 3 alin. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 

privind Codul fiscal dat în aplicarea art. 127 din Legea 571/2003, prevede c�: “În 
cazul în care bunurile imobile sunt de�inute în coproprietate de o familie, dac� 
exist� obliga�ia înregistr�rii în scopuri de tax� pentru vânzarea acestor bunuri 
imobile, unul dintre so�i va fi desemnat s� îndeplineasc� aceast� obliga�ie.” 

 
Având în vedere textul de lege, se re�ine c� în cazul în care bunurile imobile 

sunt de�inute în coproprietate de o familie, dac� exist� obliga�ia înregistr�rii în 
scopuri de tax�, pentru vânzarea acestor bunuri imobile, unul dintre so�i va fi 
desemnat s� îndeplineasc� aceast� obliga�ie. 

 
Urmare celor precizate, se re�ine c� în mod legal organele de inspec�ie au 

desemnat unul din so�i, X, pentru a îndeplinii obliga�iile ce decurg urmare 
înregistr�rii în scopuri de TVA. 
 

 
Potrivit alin. 1 al art. 153 �i alin. 1 �i 6 ale art. 152 din  Legea 571/2003 privind 

Codul fiscal, în form� aplicabil� în perioada verificat�: 
 
 „ART. 153 
   Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 
    (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�: 
    a) înainte de realizarea unor astfel de opera�iuni, în urm�toarele cazuri: 
    1. dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri care atinge sau 
dep��e�te plafonul de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul 
special de scutire pentru întreprinderile mici; 
 (…) 
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    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;” 
 

ART. 152 
Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 
(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). 
 (…) 

(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. 
 

Potrivit textelor de lege enun�ate, persoana impozabil� care este stabilit� în 
România �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 dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri care atinge sau 
dep��e�te plafonul de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul 
special de scutire pentru întreprinderile mici. 

 
De asemenea, persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a 

c�rei cifr� de afaceri 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. 
 



 
22

Totodat�, legiuitorul, prin Normele metodologice de aplicare ale art. 152 alin. 3 
din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare în perioada verificat�, reglementeaz� situa�ia persoanelor 
impozabile care au dep��it plafonul de scutire, dar nu au solicitat înregistrarea ca 
pl�titori de tax� pe valoare ad�ugat� în regim normal.  

 
Astfel, potrivit pct. 62 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 152 

alin. 3 din Codul fiscal: 
 
 „62. (1) Persoanele care aplic� regimul special de scutire, conform art. 152 
din Codul fiscal, au obliga�ia s� �in� eviden�a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor 
de servicii care ar fi taxabile dac� nu ar fi realizate de o mic� întreprindere, cu 
ajutorul jurnalului pentru vânz�ri, precum �i eviden�a bunurilor �i serviciilor 
taxabile achizi�ionate, cu ajutorul jurnalului pentru cump�r�ri. 
    (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�: 
    a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� de 
organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei 
pe care persoana impozabil� ar fi datorat-o dac� ar fi fost înregistrat� normal în 
scopuri de tax� conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioad� 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 identific�rii 
nerespect�rii prevederilor legale. Totodat� organele de control vor înregistra 
din oficiu aceste persoane în scopuri de tax� conform art. 153 alin. (7) 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 ca pl�titor de tax� pe valoare 
ad�ugat� în regim normal, înainte de înregistrare, vor solicita plata taxei pe valoare 
ad�ugat� pe care persoana impozabil� ar fi trebuit s� o colecteze pe perioada scurs� 
între data la care avea obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoare 
ad�ugat� în regim normal �i data constat�rii abaterii. 

Organele de control vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de tax� 
conform art. 153 alin. (7) din Codul fiscal. 

 
Având în vedere faptul c�, la data de 31.10.2008, persoana fizic� X a realizat 

tranzac�ii imobiliare în sum� de X lei, dep��it plafonul de scutire la plata TVA prin 
Contractul de vânzare cump�rare nr. X din 27.10.2008, se re�ine c� acesta ar fi trebuit 
s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA pân� la data de 10 a lunii urm�toare celei 
dep��irii plafonului legal de scutire, adic� 10.11.2008 iar începând cu data de 
01.12.2008 s� devin� pl�titor de TVA. 

 
Urmare celor precizate, se re�ine c� în mod legal organele de inspec�ie au 

constatat c� persoana fizic� X a devenit persoan� impozabil� începând cu data de 
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01.12.2008, pentru tranzac�iile imobiliare efectuate în perioada 01.01.2008 –31.12. 
2010, fapt pentru care se va respinge contesta�ia ca neântemeiat�. 

 
A�a dup� cum rezult� din documentele existente la dosarul cauzei, pentru taxa 

pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de X lei, organele de inspec�ie fiscal�, prin 
decizia de impunere contestat�, au stabilit accesorii în sum� de X lei. 
 
         Din cele prezentate rezult� c� accesoriile în sum� de X lei au fost calculate de 
organele de inspec�ie fiscal� avându-se în vedere termenele de plat� a taxei pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, respectiv începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden��, conform prevederilor legale. 

 
       Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de X lei, care le-a generat, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente 
privind modul de calcul al acestora, contribuabilul datoreaz� �i accesoriile în sum� 
de X lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii  ddee  ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    
sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

  
Prin urmare, accesoriile în sum� de X lei, aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 

în sum� de X lei, stabilit� suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul. 

 
Având în vedere c� accesoriile au fost calculate începând cu ziua imediat 

urm�toare termenului de scaden��, conform prevederilor legale, iar pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, care le-a generat, cererea a fost respins�, urmeaz� 
a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de X lei. 
  
  Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul prevederilor 
legale invocate �i în baza art. 216 alin. 1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se: 
 

     D E C I D E : 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de persoana fizic� X 
împotriva Deciziei de impunere privind taxa pe valoare 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 nr. X din 
21.09.2010, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
21.09.2010, înregistrat sub nr. X din 21.09.2010, privind suma de X lei, reprezentând: 

 
� X lei TVA  
� X lei dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA. 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ...., în termen de 6 luni de la data 

comunic�rii, conform procedurii legale. 
     DIRECTOR EXECUTIV     

                 X                       


