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DECIZIA Nr. 118 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� de Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� de 
SC X SRL, cu sediul în municipiul X, jude�ul Hunedoara.  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. X 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. X, privind stabilirea ca obliga�ie suplimentar� de plat�, c�tre 
bugetul consolidat al statului,  a sumei de X lei, reprezentând: 

     -  X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit�î suplimentar; 

     -   X lei, major�ri de întârziere aferente TVA stabilit� suplimentar. 

           Totodat�, SC X SRL contest� Decizia nr. X de nemodificare a 
bazei de impunere. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
constatând c� sunt indeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, societatea contestatoare sus�ine c�,  
sumele calculate cu titlu de TVA �i major�ri de întârziere aferente nu 
au su�inere legal�, motivând urm�toarele: 
   - SC X SRL nu avea obliga�ia înregistr�rii ca pl�titoare de TVA, începând 
cu data de X, întrucât, pân� la data de X, nu a dep��it plafonul de scutire 
prev�zut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
   - în cursul X, cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru 
înregistrarea ca pl�titor de TVA, este constituit� din valoarea total� a 
livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii.  
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         Fa�� de cele sus�inute, SC X SRL solicit� admiterea contesta�iei a�a 
cum a fost formulat� �i desfiin�area raportului de inspec�ie fiscal� �i deciziile 
men�ionate mai sus, emise în baza acestuia.  
 
           II. Prin raportul de inspec�ie fiscal�, inregistrat sub nr. X, care a 
stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. X, organele de control ale 
Activita�ii de inspec�ie fiscal�, au consemnat urm�toarele: 

Prin raportul de inspec�ie fiscal� contestat, organele de control au 
constatat faptul c�, în perioada: X, SC X SRL a încasat avansuri de la 
beneficiarii lucr�rilor de construc�ii în valoare total� de X lei, pentru care 
societatea a emis facturi, f�r� s� colecteze TVA, întrucât beneficia de 
regimul special de scutire pentru întreprinderile mici în condi�iile art. 152 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.  

Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� 
concluzioneaz� c�, SC X SRL avea obliga�ia s� se înregistreze ca 
pl�titoare de TVA, începând cu data de X, invocând prevederile art. 134^2  
alin.(2) lit. b) �i art. 152 alin. (2) �i alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
ca obliga�ie, suplimentar�, de plat� c�tre bugetul statului în sum� de X lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� asupra sumei de X lei      
( X lei, reprezentând venituri realizate + X lei, reprezentând avansuri 
încasate), în conformitate cu prevederile punctului 62 alin. (2) lit. b) �i lit. c) 
din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004. 

Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilit� 
suplimentar, au fost calculate major�ri de întârziere aferente în sum� de X 
lei.   

III. Avand în vedere constat�rile organelor de control, motiva�iile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, invocate de 
societatea contestatoare �i de organele de control, se re�in 
urm�toarele: 

         1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i 
accesoriile aferente de X lei 
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare 
avea obliga�ia s� se inregistreze ca platitoare de TVA începând cu 
luna X �i s� colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, 
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aferent� perioadei: X, în condi�iile în care, potrivit balan�ei de 
verificare încheiat� la data de X, societatea eviden�iaz� o cifr� de 
afaceri inferioar� plafonului de scutire prev�zut de art. 152 alin. (1) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.     
         
           Perioada supus� controlului: X.  
           În fapt, SC X SRL a fost înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului 
sub nr. X �i devine pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat�, începând cu X, 
ca urmare dep��irii plafonului de scutire prev�zut de art. 152 alin. (1) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.     

           Urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în perioada X, SC X SRL a încasat, de la beneficiarii unor 
lucr�ri de construc�ii, avansuri în sum� total� de X lei, pentru care 
societatea a emis facturi, f�r� s� colecteze tax� pe valoarea ad�ugat�. 
           Având în vedere volumul avansurilor încasate în perioada X, 
organele de inspec�ie consider� c�, SC X SRL a dep��it plafonul de scutire 
prev�zut de art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel c� avea obliga�ia inregistrarii ca 
platitoare de taxa pe valoarea adaugat� in regim normal, conform art. 152 
alin. (6)din aceea�i lege, începând cu data de X pe baza datelor din balan�a 
de verificare încheiat� la X.  
           Pentru nerespectarea acestor prevederi legale �i ca urmare a 
faptului c� societatea verificat� nu a calculat, nu a eviden�iat �i nu a virat la 
bugetul de stat taxa pe valoarea adaugat� aferent� opera�iunilor impozabile 
realizate în perioada: X, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit prin decizia 
de impunere contestat� o tax� pe valoarea adaugat�, suplimentar�, 
datorat� de SC X SRL in sum� de X lei pentru care s-au calculat accesorii 
în sum� total� de X lei. 

Pe de alt� parte, prin contesta�ia formulat�, societatea contestatoare 
sus�ine c�, la data de X, nu a dep��it plafonul de scutire prev�zut la art. 152 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, întrucât, în cursul X, cifra de 
afaceri care serve�te drept referin�� pentru înregistrarea ca pl�titor de TVA, 
este constituit� numai din valoarea total� a livr�rilor de bunuri �i a 
prest�rilor de servicii nu �i din valoarea avansurilor încasate.  
 
       In drept, art.152 alin. (1), alin. (2) �i alin. (6) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabil in X 
(perioad� supus� verific�rii),  precizeaz� urm�toarele: 
         „ Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 
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    (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). 
   […]   
    (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.” 
 
           Având în vedere prevederile enun�ate mai sus din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
re�ine c�, cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru pentru 
înregistrarea ca pl�titor de TVA, 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 
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alin. (2) lit. a), b), e) �i f), dac� acestea nu sunt accesorii activit��ii 
principale.  

           Potrivit art. 128 alin. (1) �i art. 129 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  
            „Livrarea de bunuri 
    ART. 128 
    (1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a 
dispune de bunuri ca �i un proprietar. 
 
        Prestarea de servicii 
    ART. 129 
    (1) Se consider� prestare de servicii orice opera�iune care nu 
constituie livrare de bunuri, a�a cum este definit� la art. 128.” 
 
           Potrivit pct. 61 alin. (1) �i alin. (2) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, în vigoare în anul 2009, se precizeaz� urm�toarele:  
         „61. (1) Cursul de schimb valutar prev�zut la art. 152 alin. (1) din 
Codul fiscal este cursul de schimb valutar comunicat de Banca 
Na�ional� a României la data ader�rii. 
    (2) În sensul art. 152 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, o opera�iune 
este accesorie activit��ii principale dac� se îndeplinesc cumulativ 
condi�iile prev�zute la pct. 47 alin. (3).” 
  
           În conformitate cu art. I, lit. E, pct. 46 din Hot�rârea Guvernului nr. 
1620/2009 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, punctul 61 alin. (1) �i alin. (2) se modific� �i va 
avea urm�torul cuprins: 
          “61. (1) În sensul art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, o opera�iune 
este accesorie activit��ii principale dac� se îndeplinesc cumulativ 
condi�iile prev�zute la pct. 47 alin. (3). 
    (2) La determinarea cifrei de afaceri prev�zute la art. 152 alin. (1) din 
Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri 
încasate sau neîncasate �i alte facturi emise înainte de data 
livr�rii/prest�rii pentru opera�iunile prev�zute la art. 152 alin. (2) din 
Codul fiscal.” 

           Totodat�, potrivit art. II alin. (1) din Hot�rârea Guvernului nr. 
1620/2009 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
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Guvernului nr. 44/2004, „Prevederile art. I lit E se aplic� începând cu 
data de 1 ianuarie 2010.” 
           Având în vedere cele ar�tate mai sus, se re�ine c�, în mod eronat, 
organele de inspec�ie fiscal� au inclus, în cifra de afaceri care serve�te 
drept referin�� pentru pentru înregistrarea ca pl�titor de TVA, avansurile în 
sum� total� de X lei, încasate în perioada X de la beneficiarii unor lucr�ri de 
construc�ii, întrucât prevederile pct. 61 alin. (2) din Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, a�a cum au fost modificate �i completate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 1620/2009, se aplic� începând cu 01 ianuarie 
2010. 
                            
           Fa�� de cele re�inute mai sus, se concluzioneaz� c�, SC X SRL nu 
avea obliga�ia de a se inregistra ca pl�titoare de TVA începând cu data de 
X, întrucât, la data de X, nu a dep��it plafonul de scutire prev�zut de art. 
152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, astfel c� se va admite contesta�ia formulat� de 
societate pentru suma de X lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�. 

           Având în vedere principiul de drept, conform c�ruia accesoriul 
urmeaz� principalul, se va admite contesta�ia, �i in ceea ce priveste 
major�rile de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar în sum� de X lei.     

         2. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr. X de 
nemodificare a bazei de impunere, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara se poate 
pronun�a asupra Deciziei de nemodificare a bazei de impunere, în 
condi�iile în care societatea nu aduce nici un fel de motiva�ii pentru 
acest cap�t de cerere. 
 
           În fapt, societatea contest� Decizia nr. X de nemodificare a bazei de 
impunere. 
           Prin contesta�ie societatea nu aduce în sus�inere argumente sau 
documente referitoare la Decizia de nemodificare a bazei de impunere. 
 
           În drept, sunt incidente dispozi�iile art.206 alin.1 lit.c) �i lit.d) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� care prev�d urm�toarele: 
 
         “ Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde : 
c) motivele de fapt �i de drept , 
d) dovezile pe care se întemeiaz� contesta�ia ”. 
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           Totodat�, în spe�� sunt incidente �i prevederile pct.12.1 lit.b) din 
Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� 
nr.519/2005, potrivit c�rora: 
         “Contesta�ia poate fi respins� ca [....] nemotivat�, în situa�ia în 
care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de drept în 
sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente 
cauzei supus� solu�ion�rii”,  
coroborate cu prevederile pct. 2.4 din acela�i act normativ, potrivit c�rora: 
         „Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv ”. 
 
           Se retine c�, de�i societatea contest� Decizia de nemodificare a 
bazei de impunere, nu aduce argumente referitoare la acest act 
administrativ, motiv pentru care contesta�ia va fi respins� ca nemotivat�. 

           Pentru considerentele re�inute mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  

 

                                               DECIDE: 

           1. Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL, împotriva 
Deciziei de impunere nr. X emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X, privind stabilirea ca obliga�ie 
suplimentar� de plat�, c�tre bugetul consolidat al statului,  a sumei de X lei, 
reprezentând: 

     -  X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 

     -   X lei, major�ri de întârziere aferente TVA stabilit� suplimentar. 
 
           2. Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL,  ca 
nemotivat� în ceea ce prive�te Decizia nr. X de nemodificare a bazei de 
impunere. 
                        
           Punctul 2 din prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul 
Hunedoara în termen de 6 luni de la data comunic�rii. 
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                          DIRECTOR EXECUTIV, 

                                      


