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                             D   E   C   I   Z   I   A     nr.  4221/635/16.12.2013 
 

privind solu�ionarea contesta�iei depuse de X din ..., înregistrat� la DGRFP 
Timi�oara sub nr. ... / 30.08.2013.  
                            
 
            DGRFP Timi�oara a fost sesizat� de c�tre AJFP Hunedoara - Inspec�ia 
Fiscal�, cu adresa nr.... / 26.08.2013, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr. ... 
/ 30.08.2013, asupra contesta�iei depus� de X din ..., cu sediul în ..., C.I.F. ..., 
C.N.P. .... 
            Contesta�ia a fost depus� la AJFP Hunedoara, fiind înregistrat� sub nr. ... 
/ 14.08.2013. 
            Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr. ... / 17.07.2013 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual 
�i/sau într-o form� de asociere, emis� de DGFP Hunedoara – AIF, în baza 
Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / 17.07.2013, �i care vizeaz� suma de 
... lei reprezentând: 
... lei – major�ri de întârziere/dobânzi TVA;   
... lei – penalit��i de întârziere TVA.        
             Contesta�ia este autentificat�, fiind semnat� de dl. X,  purtând amprenta 
�tampilei X din ... .  
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din OG 
nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
             Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205, art. 
206 �i art.209 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i având în vedere 
dispozi�iile exprese ale art.17 din OUG nr.74 / 2013, coroborat cu art.12 din HG 
nr. 520 / 2013, DGRFP Timi�oara, prin Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

   
  I. Prin contesta�ia formulat�, X din ... invoc� urm�toarele: 

            Petenta solicit� anularea par�ial� obliga�iilor fiscale stabilite în sarcina sa. 
            Petenta invoc� art.156^1 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal care, prin excep�ie de la alin.(1), prevede ca perioad� fiscal� trimestrul 
calendaristic pentru persoana impozabil� care în cursul anului calendaristic 
precedent a realizat o cifr� de afaceri din opera�iuni taxabile �i/sau scutite cu 
drept de deducere �i/sau neimpozabile în România conform art.132 �i 133, dar 
care dau drept de deducere conform art.145 alin.(2) lit.b), care nu a dep��it 
plafonul de 100.000 euro. 
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            Petenta sus�ine c� a dep��it în cursul anului 2009 plafonul de 100.000 
euro, motiv pentru care în cursul anului 2010 avea obliga�ia de a calcula �i pl�ti 
TVA lunar.  
            Petenta recunoa�te c� pentru neîndeplinirea acestei obliga�ii inspectorii 
fiscali au determinat, în mod corect corect, penalit��i �i major�ri în sum� de ... 
lei.  
            Petenta arat� c� la sfâr�itul anilor 2010 �i 2011 nu a dep��it nivelul de 
100.000 euro al cifrei de afaceri �i nici nu a efectuat achizi�ii intracomunitare de 
bunuri. Având în vedere neîndeplinirea niciuneia din condi�iile necesare pentru a 
utiliza în continuare luna calendaristic�, perioada fiscal� care trebuia aplicat� în 
cursul anilor 2011 �i 2012 era trimestrul �i nu luna, cum eronat au stabilit 
organele de control. În cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal� nu este indicat 
textul de lege din care s� rezulte obliga�ia petentei  de a utiliza, pentru anii 2011 
�i 2012, ca perioad� fiscal�, luna calendaristic�. Calcularea de accesorii aferente 
TVA lunar �i nu trimestrial, determinat pentru anii 2011 �i 2012, este ne1egal�, 
atâta timp cât nu exista obliga�ia de a calcula �i pl�ti TVA lunar. 
            A�a cum rezult� din modul de calcul anexat la contesta�ie, accesoriile 
datorate trebuie stabilite exclusiv pentru plata cu întârziere a TVA aferenta 
anului 2010 (un total de ... lei) �i nu pentru întreaga perioad� 2010-2012, cum 
eronat au fost stabilite de c�tre inspectorii fiscali (un total de ... lei).  
             Nu în ultimul rând petenta arat� c�, nici în Codul Fiscal �i nici în 
Normele de aplicare ale acestuia, nu este interzis� revenirea de la perioada 
fiscal� lunar� la cea trimestrial�. De altfel, nici inspectorii fiscali nu au indicat 
baza legal� pentru obligarea societ��ii la men�inerea lunii calendaristice ca �i 
perioad� fiscal� în detrimentul trimestrului.  
             Fa�� de cele expuse �i argumentate, petenta solicit� anularea obliga�iilor 
fiscale care fac obiectul prezentei contesta�ii.  
 

  II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara - Inspec�ia Fiscal�, au 
consemnat urm�toarele: 
             Din verificarea prin sondaj a documentelor puse la dispozi�ia organelor 
de inspec�ie fiscal�, s-a constatat dep��irea plafonului de 100.000 euro la 
sfarsitul anului 2009, cifra de afaceri realizat� de contribuabil fiind de ... lei 
(plafonul prev�zut la sfâr�itul anului 2009 era de ... lei).             Astfel, 
contribuabilul avea obliga�ia depunerii decontului privind TVA lunar, începând 
cu anul calendaristic 2010. 
             Consecin�a fiscal� a nerespect�rii de c�tre contribuabil a declar�rii TVA 
lunar, începând cu anul 2010, a constat în  calculul de accesorii în sum� de  ... 
lei, în conformitate cu prevederile art.119 �i  120 din  OG nr. 92/2003 R, privind 
Codul de procedur� fiscal�, astfel:  
  ... lei – major�ri de întârziere/dobânzi TVA;   
  ... lei – penalit��i de întârziere TVA.        
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  III. Având în vedere sus�inerile petentei, documentele existente la 

dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare, invocate de c�tre contestatoare �i 
de c�tre organele fiscale, se re�in urm�toarele: 
             X are sediul în ..., C.I.F. ..., C.N.P. .... 
            Perioada verificat� a fost 01.01.2009 - 31.12.2012. 
             În ceea ce prive�te TVA aferent anului 2010; 
             Din verificarea prin sondaj a documentelor puse la dispozi�ia organelor 
de inspec�ie fiscal�, s-a constatat dep��irea plafonului de 100.000 euro la 
sfarsitul anului 2009, cifra de afaceri realizat� de contribuabil fiind de ... lei 
(plafonul prev�zut la sfâr�itul anului 2009 era de ... lei).  
            Astfel, contribuabilul avea obliga�ia depunerii decontului privind TVA 
lunar, începând cu anul calendaristic 2010. 
         Consecin�a fiscal� a nerespect�rii de c�tre contribuabil a declar�rii TVA 
lunar, începând cu anul 2010, a constat în  calculul de accesorii în sum� de  ... 
lei, în conformitate cu prevederile art.119 �i  120 din  OG nr. 92/2003 R, privind 
Codul de procedur� fiscal�.  
           Petenta sus�ine c� a dep��it în cursul anului 2009 plafonul de 100.000 
euro, motiv pentru care în cursul anului 2010 avea obliga�ia de a calcula �i pl�ti 
TVA lunar, recunoscând c� pentru neîndeplinirea acestei obliga�ii inspectorii 
fiscali au determinat, în mod corect corect, penalit��i �i major�ri în sum� de ... 
lei.  
            Petenta arat� îns� c� la sfâr�itul anilor 2010 �i 2011 nu a dep��it nivelul 
de 100.000 euro al cifrei de afaceri �i nici nu a efectuat achizi�ii intracomunitare 
de bunuri. Având în vedere neîndeplinirea niciuneia din condi�iile necesare 
pentru a utiliza în continuare luna calendaristic�, perioada fiscal� care trebuia 
aplicat� în cursul anilor 2011 �i 2012 era trimestrul �i nu luna, cum eronat au 
stabilit organele de control. În cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal� nu este 
indicat textul de lege din care s� rezulte obliga�ia petentei de a utiliza pentru anii 
2011 �i 2012, ca perioad� fiscal�, luna calendaristic�. Calcularea de accesorii 
aferente TVA lunar �i nu trimestrial determinat pentru anii 2011 �i 2012 este 
ne1egal�, atâta timp cât nu exista obliga�ia de a calcula �i pl�ti TVA lunar. 
            Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� pentru X din ..., 
conform informa�iilor din baza de date a DGFP HD, perioada fiscal� este 
trimestrul calendaristic, iar în perioada verificat� contribuabilul a depus 
trimestrial declara�iile cod 300 cu privire la eviden�ierea TVA, în conformitate 
cu art.156^1 alin.(2) din Legea nr.343/2006, pentru modificarea �i completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
             În drept, prevederile art.156^1 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, arat�: 
“(2) Prin excep�ie de la prevederile alin.(1), perioada fiscal� este trimestrul 
calendaristic pentru persoana impozabil� care în cursul anului calendaristic 
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precedent a realizat o cifr� de afaceri din opera�iuni taxabile �i/sau scutite cu 
drept de deducere �i/sau neimpozabile în România conform art.132 �i 133, dar 
care dau drept de deducere conform art.145 alin.(2) lit.b), care nu a dep��it 
plafonul de 100.000 euro al c�rui echivalent în lei se calculeaz� conform 
normelor, cu excep�ia situa�iei în care persoana impozabil� a efectuat în cursul 
anului calendaristic precedent una sau mai multe achizi�ii intracomunitare de 
bunuri. ” 
             Potrivit H.G. nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 
80 alin.(1) lit.a): 
“80. (1) În sensul art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în orice situa�ie, 
echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro se determin� pe baza cursului 
de schimb comunicat de Banca Na�ional� a României valabil pentru data de 31 
decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care 
solicit� înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal în 
cursul anului. La determinarea cifrei de afaceri prev�zute la art.156^1 alin.(2) 
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. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal.” 
               Astfel, pentru anul 2010, organele de inspec�ie fiscale, în mod legal, au 
constatat c� nu a fost respectate prevederile  art.156^1 alin.(1) �i art.156^1 
alin.(5) din Legea nr.343/2006, pentru modificarea �i completarea Legii 
nr.571/2003, care prev�d : 
“ART. 156^1 Perioada fiscal� 
    (1) Perioada fiscal� este luna calendaristic�. 
ART.156^1  alin.(5)   
 Dac� cifra de afaceri efectiv ob�inut� în anul înregistr�rii, recalculat� în baza 
activit��ii corespunz�toare unui an calendaristic întreg, dep��e�te plafonul 
prev�zut la alin. (2), în anul urm�tor perioada fiscal� va fi luna calendaristic�, 
conform alin. (1). Dac� aceast� cifr� de afaceri efectiv� nu dep��e�te plafonul 
prev�zut la alin. (2), persoana impozabil� va utiliza trimestrul calendaristic ca 
perioad� fiscal� cu excep�ia situa�iei în care persoana impozabil� a efectuat în 
cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizi�ii 
intracomunitare de bunuri. 
             Astfel, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au constatat c� 
petenta a dep��it în cursul anului 2009 plafonul de 100.000 euro, motiv pentru 
care în cursul anului 2010 avea obliga�ia de a calcula, declara �i pl�ti TVA lunar, 
aspect recunoscut de petent�, aceasta fiind de acord c� pentru neîndeplinirea 
acestei obliga�ii inspectorii fiscali au determinat, în mod corect corect, major�ri 
�i penalit��i în sum� de ... lei, astfel: 
  Major�ri de întârziere în sum� de ... lei 

TVA de 
achitat  

Scaden�a Data pl��ii  Nr. zile 
întârziere 

Procent 
penalitate 

Sum� 
penalitate  

… … … … … … 
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 … … … … … 
… … … … … … 
 … … … … … 

… … … … … … 
 … … … … … 

… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 

 T O T A L    … … 

Penalitate de întârziere în sum� de ... lei 
TVA de 
achitat  

Scaden�a Data pl��ii  Nr. zile 
întârziere 

Procent 
penalitate 

Sum� 
penalitate  

… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 

 T O T A L     … 

 
             Fa�� de cele ar�tate mai sus, se va respinge contesta�ia pentru accesorii 
aferente TVA pentru anul 2010,  în sum� de de ... lei reprezentând: 
  ... lei – major�ri de întârziere/dobânzi aferente TVA;   
  ... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA.        
 
             În ceea ce prive�te TVA aferenta anilor 2011 �i 2012;  
             Fa�� de cele ar�tate mai sus referitor la anul 2010, trebuie men�ionat 
faptul c�, prin excep�ie, perioada fiscal� este trimestrul calendaristic, pentru 
persoanele impozabile care, în cursul anului calendaristic precedent, au realizat 
o cifra de afaceri din opera�iuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere care 
nu au depasit plafonul de 100.000 euro.  
             Îns� la sfâr�itul anilor 2010 �i 2011, petenta arat� c� nu a dep��it nivelul 
de 100.000 euro al cifrei de afaceri �i nici nu a efectuat achizi�ii intracomunitare 
de bunuri,  astfel ca perioada fiscal� care trebuia aplicat� în cursul anilor 2011 �i 
2012 era trimestrul, motiv pentru care în cursul anilor 2011 �i 2012 avea 
obliga�ia de a calcula, declara �i pl�ti TVA trimestrial. 
            Chiar organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c�, pentru X din 
..., conform informa�iilor din baza de date a DGFP HD, perioada fiscal� este 
trimestrul calendaristic, iar în perioada verificat� contribuabilul a depus 
trimestrial declara�iile cod 300 cu privire la eviden�ierea TVA, în conformitate 
cu art.156^1 alin.(2) din Legea nr.343/2006, pentru modificarea �i completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
            Mai mult, nici Codul Fiscal �i nici Normele de aplicare ale acestuia nu 
interzic revenirea de la perioada fiscal� lunar� la cea trimestrial�. 
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            Petenta, pentru faptul c� în cursul anului 2010 avea obliga�ia de a 
calcula, declara �i pl�ti TVA lunar, a fost sanc�ionat� cu accesorii aferente TVA; 
îns� organele de inspec�ie fiscal� au sanc�ionat-o în continuare cu calcul de 
accesorii �i pentru în anii 2011 �i 2012, chiar dac� petenta s-a încadrat corect, 
din punct de vedere legal, la perioada fiscal� trimestrial�. 
            De altfel, inspectorii fiscali nu au indicat baza legal� pentru obligarea 
societ��ii la men�inerea lunii calendaristice, ca �i perioad� fiscal�, în detrimentul 
trimestrului, având în vedere faptul c� nu a fost îndeplinit� nicio condi�ie 
prev�zut� de lege necesar� pentru a utiliza luna calendaristic� în anii 2011 �i 
2012. Ori trebuia avut în vedere �i faptul c�, în condi�iile în care petenta, din 
proprie ini�iativ�, ar fi trecut la perioada fiscal� lunar�, ar fi avut �i posibilitatea 
legal� de a reveni de la perioada fiscal� lunar� la perioada fiscal� trimestrial�. 
            Având în vedere c� perioada fiscal� care trebuia aplicat� în cursul anilor 
2011 �i 2012 era trimestrul, �i nu luna, cum eronat au stabilit organele de 
control, calcularea de accesorii aferente TVA lunar �i nu trimestrial determinat 
pentru anii 2011 �i 2012 este nelegal�, atâta timp cât: 
- nu exista obliga�ia de a calcula, declara si pl�ti TVA lunar, nefiind îndeplinit� 
nicio condi�ie necesar� pentru a utiliza luna calendaristic�, situa�ia în spe�� 
nefiind generatoare de calcul accesorii; 
- în mod legal contribuabilul a calculat, pl�tit  �i a depus declara�iile cod 300 cu 
privire la eviden�ierea TVA–ului, trimestrial; 
            Fa�� de cele ar�tate mai sus, se va admite contesta�ia pentru accesorii 
aferente TVA pentru anii 2011 – 2012, în sum� de ... lei (...-...) reprezentând :  
-major�ri de întârziere/dobânzi TVA: ... lei (...–...);   
-penalit��i de întârziere TVA:              ... lei (...–...);        
 
           Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, �i a OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului nr.                          se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de X din ... 
împotriva Deciziei nr. ... / 17.07.2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� 
activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, emis� 
de DGFP Hunedoara – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / 
17.07.2013, pentru suma de ... lei reprezentând: 
  ... lei – major�ri de întârziere/dobânzi aferente TVA;   
  ... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA.        
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            2. Admiterea par�ial� a contesta�iei formulat� de X din ... împotriva 
Deciziei nr. ... / 17.07.2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, emis� de DGFP 
Hunedoara – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / 
17.07.2013, pentru suma de ... lei reprezentând: 
  ... lei – major�ri de întârziere/dobânzi TVA;   
  ... lei – penalit��i de întârziere TVA.        
            Anularea par�ial� a Deciziei nr. ... / 17.07.2013 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere, emis� de DGFP Hunedoara – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� 
par�ial� nr. ... / 17.07.2013, pentru suma ... lei reprezentând: 
  ... lei – major�ri de întârziere/dobânzi TVA;   
  ... lei – penalit��i de întârziere TVA.        
 
            3. Prezenta decizie se comunic� la: 
                   - X din ...; 
                   - A.J.F.P. Hunedoara – Inspec�ia Fiscal�. 
 
            Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 

DIRECTOR GENERAL 
… 


