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

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

m�surilor dispuse prin Decizia de impunere nr....../31.03.2008 privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de  inspec�ia fiscal� �i Raportul de Inspec�ie Fiscal� 

nr......./31.03.2008, întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Sibiu �i comunicate petentei în 

data de 03.04.2008. 

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

depus� prin po�t� în data de 30.04.2008, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

Sibiu sub nr......./05.05.2008, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei cu nr....../06.06.2008. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile  dispuse prin actele contestate privind 

plata  la bugetul statului a sumei totale de ....... lei din care : 

 

� ........... lei TVA 

 

................   lei major�ri de întârziere TVA. 

 

        �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat� petenta sus�ine urm�toarele : 

 

� în desf��urarea activit��ii societatea achizi�ioneaz� autoturisme second-hand de la 

persoane juridice din Germania,  pl�titoare de TVA, în baza contractelor de colaborare 

întocmite cu acestea ; 
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� societatea consider� c� se situeaz� în sfera de  aplicare a regimurilor speciale pentru 

bunuri second-hand, invocând în acest sens art.1251 (3) lit.b), art.126 (8) lit.c) �i 1522 lit.d) 

din Legea 571/2003 ; 

� de asemeni, petenta sus�ine faptul c� inspectorii fiscali nu au respectat prevederile Ordinului 

ANAF nr.713/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor �i obliga�iilor, contribuabililor pe 

timpul desf��ur�rii inspec�iei fiscale �i a Ordinului ANAF nr.708/2006 privind condi�iile �i 

modalit��ile de suspendare a inspec�iei fiscale, întrucât  „le-a fost prezentat� adresa pe care 

am expediat-o c�tre MEF - ANAF – Direc�ia Metodologie �i Asisten�� Contribuabili Bucure�ti 

la data de 04.02.2008, adres� la care a�tept�m un r�spuns de la organele abilitate despre 

regimul de lucru pentru bunurile second-hand”. 

 

�������
��������
��������
��������
�Organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere nr......../31.03.2008 privind  

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� �i Raportul de inspec�ie fiscal� 

nr......./31.03.2008, a re�inut urm�toarele : 

 

  +
,
�
+
,
�
+
,
�
+
,
�
����

  Perioada verificat� : 01.10.2006 – 16.03.2008, perioad� în care s-a constatat 

urm�toarea deficien�� :  

  Societatea a efectuat achizi�ii intracomunitare de autoturisme second-hand din 

Germania pentru care a aplicat regimul special de taxare contrar prevederilor art.1522 din Codul 

fiscal,  aplicând regimul marjei profitului conform art.1522 alin.(1) lit.h) din Codul fiscal. 

  Din verific�rile efectuate s-a constatat c� partenerii din germania au coduri valide de 

înregistrare în scopuri de TVA, îns� pe facturile emise de ace�tia nu s-a specificat men�iunea „TVA 

inclus� �i nedeductibil�” a�a cum prevede art.1522 alin.(12) din Codul fiscal, men�iunea de pe 

aceste facturi fiind „taxa zero” sau „liber de tax�”. 

  De asemenea, nu exist� nici o men�iune referitoare la aplicarea regimului special 

pentru bunurile second-hand, trimiteri la art.313 ori 326 din Directiva 112 a C.E. sau orice alte 

trimiteri care s� indice faptul c� a fost aplicat regimul special. 

  Achizi�iile de bunuri second-hand efectuate de societ��i nu îndeplinesc nici condi�iile 

prev�zute de art.126 alin.(8) lit.c) din Codul fiscal. 

  Din  verificarea aplica�iei VIES rezult� c� furnizorii din Germania au considerat aceste 

opera�iuni ca livr�ri intracomunitare scutite, fiind raportate de ace�tia în situa�iile trimestriale. 
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  Vânz�rile de autoturisme în �ar� c�tre persoane fizice sunt considerate, conform 

art.128 alin.(1) livr�ri de bunuri. 

  Conform art.126 alin.(1) din Codul fiscal, aceast� opera�iune este impozabil� în 

România, taxa devenind exigibil�, conform art.1342 din Codul fiscal, la data emiterii facturilor. 

  Baza de impozitare pentru livr�rile de bunuri în interiorul ��rii este constituit�, conform 

art.137 din  Codul fiscal, din valoarea facturii, respectiv suma ob�inut� de la cump�r�tor, exclusiv 

TVA. 

  Având în vedere aceste aspecte constatate la verificarea efectuat�, societatea avea 

obliga�ia s� înregistreze, s� declare �i s� pl�teasc� TVA aferent� livr�rilor de bunuri conform 

art.150 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, în cota prev�zut� la art.140 alin.(1) din acela�i act normativ. 

  Prin urmare, societatea  nu poate face dovada achizi�ion�rii de autoturisme second-

hand de la un partener din comunitate care a aplicat regimul special privind TVA �i nici dovada 

achit�rii  TVA în statul membru de unde au fost furnizate bunurile second-hand-autoturism. 

  În aceste condi�ii, organul de inspec�ie fiscal� constat� c� aceste opera�iuni  

constituie livr�ri intracomunitare scutite de TVA în statul membru – Germania �i o achizi�ie 

intracomunitar� impozabil� în România, conform art.126 alin.(3) lit.a)  opera�iune pentru care 

cump�r�torul este obligat la plata TVA conform art.151 din Codul fiscal. 

  În consecin��, pentru toate livr�rile de bunuri second-hand c�tre diverse persoane 

fizice din �ar�, societatea în mod eronat a aplicat regimul special de scutire, când de fapt trebuia 

aplicat regimul normal în ceea ce prive�te TVA �i prin urmare avea obliga�ia s� înscrie taxa 

aferent� achizi�iilor intracomunitare în decontul de TVA atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� 

deductibil� în conformitate cu art.157 alin.(2) din Legea 571/2003. 

  Datorit� faptului c� societatea a calculat TVA doar pentru marja de profit în sum� de  

........ lei, organul de inspec�ie fiscal� a calculat TVA în sum� de ........ lei la  la valoarea integral� a 

facturilor, stabilind astfel o TVA suplimentar� de ...... lei (..... – ....). 

  Pentru TVA suplimentar� s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de ...... lei  în 

conformitate cu art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 

 

     ���
�����
�����
�����
��Având în vedere constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, documentele existente la 

dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, organul de solu�ionare 

a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

 

  Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� petenta în calitate de persoan� 

impozabil� revânz�toare de autoturism-second-hand c�tre persoane fizice din România, avea 
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obliga�ia s� aplice regimul special sau regimul normal pentru bunurile second-hand în ceea ce 

prive�te TVA, în condi�iile în care documentele justificative de achizi�ie a bunurilor second-hand – 

facturile furnizorilor din Germania – nu îndeplinesc cerin�ele legale în spe��. 

  În fapt,  situa�ia fiscal� a petentei se prezint� astfel : 

  În perioada 17.01.2007-04.03.2008 societatea achizi�ioneaz� autoturisme second-

hand din Germania conform facturilor externe centralizate în -  „Situa�ia achizi�iilor intracomunitare 

de mijloace de transport destinate revânz�rii” – anex� la actele de control întocmite, achizi�ii la care 

se re�in urm�toarele aspecte : 

� din verific�rile efectuate de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, s-a constatat c� furnizorii 

externi au coduri valide de înregistrare în scopuri de TVA ; 

� pe facturile emise de furnizorii intracomunitari – din Germania – nu s-a specificat men�iunea 

„TVA inclus� �i nedeductibil�” cum prevede art. 1522 (12) din Codul fiscal, ci s-a men�ionat 

„taxa zero” sau „liber de tax�” ; 

� de asemeni, pe facturile de achizi�ii nu exist� nici o men�iune referitoare la aplicarea 

regimului special pentru bunurile second-hand, trimiteri la art.313 ori 326 din Directiva 

nr.112 a Comunit��ii Europene sau orice alte trimiteri care s� indice faptul c� a fost aplicat 

regimul special ; 

� din verificarea aplica�iei VIES rezult� c� furnizorii din Germania au considerat aceste 

opera�iuni ca livr�ri intracomunitare scutite,  fiind raportate de ace�tia în situa�iile 

trimestriale; 

� din aceste considerente, organul de control fiscal constat� c� achizi�iile în cauz� efectuate 

de petent� sunt opera�iuni impozabile în România din punct de vedere a TVA deoarece nu 

sunt întrunite condi�iile art.126 alin.(8) lit.c) din Legea 571/2003, care expliciteaz� în mod 

clar c� erau neimpozabile în România numai dac� bunurile ar fi fost taxate în statul membru 

de unde sunt furnizate conform regimului special, condi�ie neîndeplinit� a�a cum s-a ar�tat 

mai sus ; 

� consecin�a acestei constat�ri s-a materializat prin stabilirea implica�iei fiscale a TVA datorat� 

de c�tre petent� la momentul vânz�rii autoturismelor  second-hand c�tre persoane fizice din 

România, fapt detaliat de organul de control în  „Situa�ia vânz�rilor de autoturisme în 

perioada 01.01.2007 – 16.03.2008”, anex� la actele de control întocmite ; 

� analizând facturile fiscale de vânzare emise de petent� în calitatea  sa de persoan� 

impozabil� revânz�toare a autoturismelor second-hand, se constat� c� valoarea total� a 

unei facturi se compune din : 
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� valoarea de achizi�ie unde se specific� „TVA inclus� �i nedeductibil�” ; 

� valoarea marjei profitului la care se calculeaz� TVA ; 

� întrucât opera�iunea este impozabil� în totalitate din punct  de vedere a TVA, petenta 

datoreaz� TVA pentru întreaga valoare înscris� în factura fiscal�, încadrându-se astfel în 

regimul  normal de taxare. 

 

În spe�� sunt aplicabile prevederile : 

 

� art.1522 (2) din Legea 571/2003 unde se men�ioneaz� : „Persoana impozabil� revânz�toare 

va aplica regimul special  pentru livr�rile de bunuri second-hand (.....) pentru care exist� 

obliga�ia colect�rii taxei, bunuri pe care le-a achizi�ionat din interiorul Comunit��ii, de la unul 

din urm�torii furnizori : 

b). o persoan� impozabil� în m�sura în care livrarea  efectuat� de respectiva persoan� 

impozabil� este scutit� de tax�,  conform art.141 alin.(2) lit.g)” ; 

� art.1522 (12) din Legea 571/2003 unde se arat� : „Persoana impozabil� revânz�toare nu are 

dreptul s� înscrie taxa  aferent� livr�rilor de bunuri supuse regimului special, în mod distinct, 

în facturile emise clien�ilor. Men�iunea „TVA inclus� �i nedeductibil�” va înlocui suma taxei 

datorate, pe facturi  �i alte documente emise cump�r�torului” ; 

� art.126 (8) lit.c) din Legea 571/2003 specific� „Nu  sunt considerate opera�iuni impozabile în 

România: 

(......) 

c). achizi�iile intracomunitare de bunuri second-hand (........) în  sensul art.1522,  atunci când 

vânz�torul este o persoan� impozabil� revânz�toare, care ac�ioneaz� în aceast� calitate, iar 

bunurile au fost taxate  în statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special 

(.....)”; 

� art.126 (1) din Legea 571/2003 unde „din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni 

impozabile în România cele ce îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii : 

(........)”, condi�ii realizate în spe�� ; 

� art.1342 (2) unde se precizeaz� c� „exigibilitatea taxei intervine : a). la data emiterii unei 

facturi (.....)” ; 

� art.151 din Legea 571/2003 : „Persoana care efectueaz� o achizi�ie de bunuri care este 

taxabil� (.....) este obligat� la plata taxei”. 
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În concluzie,  deoarece  petenta   nu prezint�  documente  justificative  din  care  s�  

rezulte c� achizi�iile intracomunitare de autoturisme second hand au fost taxate în statul membru 

de unde au fost furnizate, ci dimpotriv� pe facturile de  achizi�ie prezentate organelor fiscale au fost 

înscrise men�iunile „tax� zero”,  „liber de tax�”, sau f�r� nici o men�iune, aceasta înseamn� c� : 

� nu exist� dovada c� furnizorul ar fi aplicat regimul special privind TVA �i nici dovada 

achit�rii taxei, fapt confirmat �i de  verificarea aplica�iei VIES unde îns��i furnizorul 

extern a considerat  opera�iunea de livrare în România ca fiind scutit� de  TVA. 

� petenta  avea  obliga�ia  s�  solicite  furnizorilor  comunitari  întocmirea facturilor în cauz� 

cu respectarea condi�iilor în cauz�, facturi care s� con�in� explicit men�iunea „TVA 

inclus� �i nedeductibil�”, având în vedere c� în spe�� sunt livr�ri de bunuri second hand 

�i nicidecum s� înscrie aceast� men�iune în facturile de vânzare c�tre persoane fizice 

din România din proprie ini�iativ�, f�r� nici o justificare sau coresponden�� cu factura 

extern�. 

A nu se face confuzia între un „mijloc de transport second hand” �i „Regimul special  

pentru bunuri second hand”. Regimul special se aplic� de cump�r�torul – revânz�tor care are 

dreptul s� aplice acest regim. O ma�in� second-hand spre exemplu poate fi vândut� în regimul 

special pentru bunuri second-hand (regimul pe marja profitului), situa�ie în care vânz�torul înscrie 

pe factur� men�iunea „TVA inclus �i nedeductibil” sau poate fi vândut� în „regim normal”, situa�ie în 

care cump�r�torul furnizeaz�  un cod valabil de TVA . În primul caz, furnizorul nu va înscrie livrarea 

în declara�ia recapitulativ�, iar în al doilea caz livrarea va fi înscris�, aceasta ap�rând în VIES. 

  Din aceast� cauz�, în mod întemeiat organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� petenta 

avea obliga�ia s� calculeze �i s� colecteze TVA aferente livr�rilor din �ar�, stabilindu-se astfel o 

TVA datorat� suplimentar� de ........ lei �i s� înscrie taxa aferent� achizi�iilor intracomunitare în 

decontul de TVA atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� (art.157 alin.(2) din Legea 

571/2003). 

  Ca m�sur� accesorie în raport cu debitul, petenta datoreaz� �i major�ri de întârziere 

în sum� de 45.108 lei conform art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 

  În ceea ce prive�te invocarea de c�tre petent� a faptului c� i-au fost înc�lcate 

drepturile legale stipulate prin Ordin ANAF 713/2004 �i Ordin ANAF 708/2006, referitor la 

suspendarea sau amânarea inspec�iei fiscale, re�inem urm�toarele : 

� în conformitate cu art.2 lit.f) din Ordinul ANAF 708/2006 privind condi�iile �i modalit��ile de 

suspendare a inspec�iei fiscale, petenta avea posibilitatea s� solicite suspendarea inspec�iei 

fiscale  în scris �i numai o singur� dat�, condi�ie ce nu a fost îndeplinit� de societate �i 

numai astfel organul fiscal poate suspenda  controlul ; 
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� în conformitate cu pct.3 din Ordinul ANAF 713/2004  privind aprobarea Cartei drepturilor �i 

obliga�iilor contribuabililor pe timpul desf��ur�rii inspec�iei fiscale se men�ioneaz� dup� titlul: 

           „Dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspec�iei fiscale. 

            Amânarea  datei de începere a inspec�iei fiscale se poate solicita o singur� dat�, pentru 

            motive justificate. 

            În  acest  caz  vi  se  va  comunica data  la  care a fost reprogramat� inspec�ia fiscal�”, fapt    

           nerealizat de societate ; 

� iar în ce prive�te sus�inerea petentei c� ar fi fost îndrept��it� s� i se aprobe o amânare sau 

suspendare a controlului  deoarece pân� la data începerii lui nu a primit un r�spuns de la 

ANAF privind „regimul de lucru pentru bunurile second-hand”, nici aceasta nu este justificat� 

deoarece condi�ia invocat� la art. 2 lit.c) din Ordin ANAF 708/2006 este de competen�a 

organului fiscal �i nu a contribuabilului �i chiar de ar fi, exist� sintagma „poate fi suspendat�” 

�i nu este obligatorie. 

Pentru considerentele re�inute în baza art.211(5) din OG 92/2003 R, se  

 

                             ������������������������������������������������������������������-��-��-��-����

����

Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de ........ lei reprezentând : 

� TVA    - .......... lei 

� major�ri întârziere TVA  -   ........ lei  

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

comunicare. 
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     Serv.Solu�ionare Contesta�ii 
Adresa: str.Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod: 550324 

                 Tel: 0269/218176, Fax: 0269/21831 
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