
 

1

 
D E C I Z I E nr.                  

privind contesta ia formulat de 

 
dl. XXX  

înregistrat la DGFP a jude ului XXX sub nr. XXX    

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului XXX a fost sesizat de 
c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal XXX cu adresa nr. XXX, înregistrat la 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului XXX sub nr. XXX asupra 
contesta iei

 

formulate de dl. XXX, cu domiciliul în XXX, jud. XXX, înregistrat la 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului XXX sub nr. XXX i la 
Activitatea de Inspec ie Fiscal XXX sub nr. XXX, iar în considerarea dispozi iilor 
exprese ale art. 17 din O.U.G. nr. 74/2013 coroborat cu art. 12 din H.G. nr. 
520/2013 i art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur fiscal , republicat, Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice XXX 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii a 
procedat la analizarea dosarului contesta iei, constatând urm toarele: 

  

Petentul XXX formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de Impunere nr. 
XXX privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal i a Raportului de Inspec ie Fiscal  nr. XXX emise de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal XXX, pentru suma total de XXX lei, constând în TVA stabilit 
suplimentar i obliga ii fiscale accesorii de natura major rilor i penalit ilor de 
întârziere aferente obligatiei fiscale principale, solicitând anularea deciziei de 
impunere i invalidarea/anularea raportului de inspec ie fiscal .

  

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de domnul XXX 
împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr.

 

XXX încheiat de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal XXX, s-au re inut urm toarele:

  

În drept, Codul de Procedur Fiscal , republicat prevede:  
ART. 85            

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 

(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 

          Decizia de impunere         
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 

emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de impunere.        
(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finan elor Publice prin 

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 
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publice se pot stabili i alte competen e pentru emiterea deciziilor de impunere ca 
urmare a inspec iei fiscale.

 
       (3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i în cazul în care nu s-a 
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 89.[...] 
         ART. 87          

Forma i con inutul deciziei de impunere

          

Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc condi iile prev zute la art. 
43.[...]

 

coroborat cu art. 106 din Hot rârea Guvernului nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal : 

ART. 106 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale 

 

(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care 
se vor prezenta constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic i legal.

 

(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul 
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul in care baza de 
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului. [...]

 

            Norme metodologice: 
106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat 

într-un raport de inspec ie fiscal .

 

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de 
cate ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt procesele-
verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate i/sau încruci ate i 
orice alte acte. 

106.3. Raportul de inspec ie fiscal se semneaz de c tre organele de 
inspec ie fiscal , se verific i se avizeaz de eful de serviciu. Dup aprobarea 
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscal , se va emite decizia 
de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

106.4. Modelul i con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale 
se aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

 

Competen a de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , 
este limitat astfel:

 

"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)

 

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie 
de impunere se contesta numai împreuna. 

(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) i deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 
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(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit 

art. 89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoan care particip  la 
realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

Având în vedere c raportul de inspec ie fiscal pe care petentul îl contest 
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere 
faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform 
dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din Codul de procedur 
fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se 
va  investi cu solu ionarea contesta iei în leg tur cu decizia  de impunere, decizie 
ce a fost emis în baza raportului de inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul 
nr. 972/2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal " se precizeaz 
expres posibilitatea de a contesta Decizia de impunere, astfel:             

« La prezenta Decizie de impunere se anexeaz Raportul de inspec ie 
fiscal care, împreun cu anexele, con ine .... pagini. In conformitate cu art. 205 i 
art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat , împotriva sumelor de plat i/sau aprobate la rambursare 
prin prezenta decizie de impunere se poate face contesta ie, care se depune, în 
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc iunea 
dec derii. Prezenta reprezint titlu de crean .

 

» 
In condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 

executoriu, aceasta fiind opozabil petentului  i aceasta fiind cea care produce 
efecte fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt consemnate 
constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind contesta ia 
formulat de domnul XXX împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. XXX 
încheiat  de Activitatea de Inspec ie Fiscal XXX, contesta ia urmeaz a fi respins 
ca inadmisibil .

  

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de domnul XXX 
împotriva Deciziei de Impunere nr. XXX privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , s-au re inut urm toarele:

  

          Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentului avocat XXX, 
la dosarul contesta iei fiind depus împuternicirea avoca ial în original, a a dup 
cum prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat .

  

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

 

având în vedere c titlul de crean a fost luat la cuno tin în data de 
28.05.2013.  
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În vederea emiterii unei decizii motivate de c tre Direc ia General 

Regional a Finan elor Publice Timi oara i inând cont de faptul c la art. 213 
alin. 1 din Codul de procedur fiscal , republicat, se precizeaz expres c :

 
"[...] Analiza contesta iei se face în raport de sus inerile

 
p r ilor, de dispozi iile 

legale invocate de acestea i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu ionarea contesta iei se face în limitele sesiz rii.",   

I. Petentul formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de Impunere nr. XXX 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal i a 
Raportului de Inspec ie Fiscal  nr. XXX emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal 
XXX, pentru suma total de XXX lei,  solicitând anularea deciziei de impunere i 
invalidarea/anularea raportului de inspec ie fiscal , în sus inerea contesta iei 
invocând urm toarele motive:

 

Fa de activitatea desf urat de petent constând în producerea si vânzarea 
de cereale, activitatea încadrându-se in regimul de comer cu cereale, organele 
fiscale au considerat-o ca fiind activitate comerciala cu caracter de continuitate, 
fiind necesar înregistrarea in scopuri de TVA, ca titular al exploat rii agricole 
înregistrate in evidenta APIA sub num r RO XXX. 

Organele fiscale au stabilit in sarcina petentului obligativitatea de a achita 
TVA-ul si sumele accesorii in cuantum total de XXX lei, suma ce o consider 
abuziv

 

i stabilit

 

in sarcina petentului, in principal nelegal i în fapt nedatorata, 
in subsidiar stabilita aleatoriu si fara nicio baza legala.  

1. Petentul contest stabilirea calit ii de persoana impozabila si pl titoare 
de TVA. Prin raportul de inspec ie fiscala se retine ca petentul a prestat o activitate 
de continuitate desf urând o activitate cu caracter economic menit a determina 
venituri,context in care petentul ar fi o persoana impozabila ce ar determina, prin 
raportare la dispoz. art 152 Cod fiscal si 153 necesitatea pla ii TVA ului in 
contextul dep irii prin raportare la veniturile realizate a plafonului de scutire, si 
astfel colectarea TVA-ului si plata acestuia c tre bugetul statului.

 

Considera ca in mod gre it s-a stabilit o astfel de calitate si implicit o astfel 
de obliga ie in sarcina sa in condi iile dispoz art 42 lit K din Legea 571/2003 R si 
pct. 9 din Normele metodologice date in aplicare care arata ca veniturile provenite 
din valorificarea produselor agricole dupa recoltare, in stare naturala sunt venituri 
neimpozabile, condi ii in care se constata ca petentul nu este o persoana 
impozabila, nu doar prin raportare la aceste dispozi ii dar si fata de lipsa 
caracterului de continuitate a activit ii pe care o desf oar , în fapt  petentul 
lucrând in arenda p mânt, din produsele ob inute parte însemnat

 

mergând direct 
c tre persoanele al c ror p mânt îl lucreaz

 

iar restul produselor vandabile fiind in 
stare naturala,veniturile realizate nefiind impozabile. 

- In ceea ce prive te impunerea in sarcina petentului a TVA ului si 
accesoriilor in egala masura, considera ca aceasta impunere este nelegala. 
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Ordonan a de Urgenta a Guvernului nr 49/2011 pentru modificarea si completarea 
Legii 571/2003 privind Codul Fiscal si a altor prevederi financiar- fiscale care 
reglementeaz aplicarea taxei inverse in domeniul TVA pentru livrarea de 
cereale , astfel cum acestea se reg sesc in cadrul actului normativ amintit,

 
cereale 

care se constata a fi fost produse de petent si prin exploatarea agricola desfasurata. 
Petentul consider c în mod netemeinic i se imputa plata TVA ului si

 

raportat la re inerea faptului ca acesta ar fi desfasurat o activitate continua, de 
natura comerciala menita sa produc venituri in accep iunea art 127 cod fiscal, in 
fapt petentul lucrând terenurile unor persoane fizice, din produsele obtinute cea 
mai mare parte revenindu-le acestora sub forma de produse sau sume de bani ca 
urmare a valorific rii acestor produse, pl ile facându-se direct c tre ace tia, ba 
mai mult aceasta activitate nefiind o activitate continua astfel cum impune art 125 
corob cu art 127; mai mult petentul nefiind o persoana impozabila, ori art 126 cod 
fiscal arata ca, cf al 1 lit c doar acele persoane datoreaza TVA  care sunt inscrise ca 
persoane impozabile.conditiile prev de art 126 al 1 lit a-d trebuind îndeplinite 
cumulativ pt a determina situa ia impusa ca urmare a controlului. 

Petentul consider c , rap la art 42 lit k din L 571/2003 R si pct. 9 din Norme 
Metodologice, nefiind o persoana impozabila, nedesfasurând o activitate cu 
caracter economic având ca rezultat ob inerea de venituri cu caracter de 
continuitate; Venitul fiind sporadic, iar activitatea in egala masura nefiind continua 
si in scopul strict al acestuia. Fiind o persoana neimpozabila, petentul consider c 
nu datoreaz TVA.  

2. In egala masura contesta modalitatea de calcul a bazei impozabile/cifrei de 
afaceri in vederea determin rii TVA ului datorat, in fapt in mod eronat 
constatindu-se de organele de inspec ie fiscala ca petentul a dep it plafonul de 
119.000 lei, respectiv echivalentul pragului de 35.000 euro inca din anul 201l, in 
fapt, constatându-se ca in anul 2011 petentul a realizat suma de XXX lei, suma sub 
plafonul de 119.000 lei, condi ii in care nu sunt incidente dispozi iile art 152 al 1 
din Legea 571/2003, subsemnatul nerealizind de niciun moment suma impusa de 
organul fiscal aleatoriu si fara nicio baza reala,de XXX (exclusiv TVA).Aceasta 
cifra de afaceri este nerealista,dovada fiind borderourile de incasare din care 
rezulta cantitatea de produse efectiv valorificate si valoarea acestora. In acest 
context in mod gre it organul de inspec ie fiscala mi-a stabilit o cifra de XXX lei,in 
fapt suma efectiv realizata ce rezulta din actele depuse in probatiune fiind de XXX, 
suma ce nu dep e te plafonul valoric si in aceste condi ii nu determina inscrierea 
in scopuri de TVA .  

Se impune luarea in calcul a mijloacelor de exploatare, a condi iilor si 
factorilor influen abili determinant la stabilirea unei situa ii reale privind produc ia,

 

aceasta fiind diferita de la un produc tor la altul,

 

si in cazul acestuia, considerând 
ca in mod eronat s-a stabilit val raportându-se la preturile medii, in fapt produc ia 
fiind cu mult sub valorile medii avute in vedere, organul de inspec ie fiscala,

 

in 
lipsa documentelor trebuind sa valorifice informa iile furnizate de petent. 
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Pe cale de consecin , solicit anularea deciziei de impunere si raportul de 

inspec ie fiscal si pe cale de consecin a exonerarea de la plata sumei stabilite ca 
obliga ie plata TVA pe anul 2011 in suma de XXX lei si a accesoriilor la aceasta 
suma.  

II.  Prin Decizia de Impunere nr. XXX privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal i Raportul de Inspec ie 
Fiscal  nr. XXX emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal XXX, organele de 
inspec ie fiscal au stabilit în sarcina petentului suma total de XXX lei, 
reprezentând TVA stabilit suplimentar i obliga ii fiscale accesorii de natura 
major rilor i penalit ilor de întârziere aferente obligatiei fiscale principale, 
calculate astfel:  

- Obliga ie fiscal principal de natura TVA

 

pentru perioada 01.01.2009 

 

31.12.2012 

 

XXX lei;  
- Dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA

 

pentru perioada 26.01.2012 

 

26.04.2013 

 

XXX lei;  
- Penalit i de întârziere aferente TVA

 

pentru perioada 26.04.2012 

 

26.04.2013 

 

XXX lei;   

III. Având în vedere, motivele invocate de petent, documentele existente la 
dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regionala a Finan elor 
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, 
reprezentan ii Activit ii de Inspec ie Fiscal

 

XXX au stabilit în sarcina petentului 
XXX suma total de XXX lei, reprezentând TVA stabilit suplimentar i obliga ii 
fiscale accesorii de natura major rilor i penalit ilor de întârziere aferente 
obliga iei fiscale principale.  

Cauza supus solu ion rii este dac Direc ia General Regionala a 
Finan elor Publice Timi oara se poate investi cu solu ionarea pe fond a 
contesta iei, verificând corectitudinea i legalitatea stabilirii în sarcina 
petentului XXX a sumei totale de XXX lei, reprezentând TVA stabilit 
suplimentar i obliga ii fiscale accesorii de natura major rilor i penalit ilor 
de întârziere aferente obligatiei fiscale principale, în condi iile în care petentul 
nu a respectat dispozi iile obligatorii ale art. 206 din Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, respectiv nu a 
prezentat în sus inerea acesteia documente justificative de natura mijloacelor 
de prob

 

reglementate de Codul de procedur fiscal care s fac dovada 
preten iilor sale.

  

Cu adresa nr. XXX/31.07.2013, Direc ia General a Finan elor Publice a 
jude ului XXX, în temeiul prevederilor art. 7, art. 49 i art. 65 din Codul de 
procedur fiscal , republicat, coroborat cu prevederile exprese ale Ordinului nr. 
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450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal , republicat , 
a solicitat d-lui XXX ca în termen de cinci zile de la data primirii solicit rii, s 
completeze dosarul cauzei cu documente justificative de natura mijloacelor de 
prob

 
reglementate de Codul de procedur fiscal care fac dovada sus inerilor 

petentului din contesta ia formulat : ( ) subsemnatul nerealizând de nici un 
moment suma impus de organul fiscal aleatoriu i f r nicio baz real de XXX 
(exclusiv TVA). Aceast cifr de afaceri este nerealist , dovad fiind borderourile 
de încasare din care rezult cantitatea de produse efectiv valorificate i valoarea 
acestora. În acest context, în mod gre it organul de inspec ie fiscal mi-a stabilit o 
cifr de XXX lei, în fapt suma efectiv realizat ce rezult din actele depuse în 
proba iune fiind de XXX, sum ce nu dep e te plafonul valoric i în aceste 
condi ii nu determin înscrierea în scopuri de TVA ( ) . 

Petentul, de i a primit solicitarea Direc iei

 

Generale a Finan elor Publice a 
jude ului XXX nr. XXX/31.07.2013, conform confirm rii de primire existente la 
dosarul cauzei, nu a r spuns solicit rii. 

În drept, sunt incidente prevederile art.206 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicata, cu modific rile i complet rile ulterioare,  
potrivit c rora:

 

 
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:

  

a) motivele de fapt i de drept; 
( )  
d) dovezile pe care se întemeiaz ;

    

Art. 49  
Mijloace de prob

 

     (1) Pentru determinarea st rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi iile 
legii, administreaz mijloace de prob , putând proceda la:

           

a) solicitarea informa iilor, de orice fel, din partea contribuabililor i a altor 
persoane; 
         b) solicitarea de expertize; 
         c) folosirea înscrisurilor;          

d) efectuarea de cercet ri la fa a locului.

           

(2) Probele administrate vor fi coroborate i apreciate inându-se seama de 
for a lor doveditoare recunoscut de lege.

 

( )

  

Coroborat cu art. 64 i art. 65 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicata, cu modific rile i complet rile ulterioare, prev d

 

expres urm toarele:

 

Sarcina probei 
     ARTICOLUL 62 
     For a probant a documentelor justificative i eviden elor contabile
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     Documentele justificative i eviden ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist i alte acte 
doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere. 
     ARTICOLUL 63 
     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.

 

( )

  

Coroborat cu art. 213 alin. 1 din Codul de procedura fiscala, republicat, unde 
se precizeaza expres ca: 

"[...] Analiza contestatiei se face în raport de sus inerile

 

p r ilor, de 
dispozi iile legale invocate

 

de acestea i de documentele existente la dosarul 
cauzei. Solu ionarea contesta iei se face în limitele sesiz rii."

  

Având în vedere toate aceste aspecte i în temeiul art. 216 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu pct. 2.5 i pct.11.1 lit.b) din 
Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal nr. 450/2013 
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , potrivit 
c ruia 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 suspuse solu ion rii , petentul 
neprezentând nici un document justificativ de natura mijloacelor de prob

 

reglementate de Codul de procedur fiscal , cu care sa-si sus in preten iile din 
contesta ia formulat , pentru aceste considerente, contesta ia urmeaz a fi respins 
ca nemotivat .  

  

Referitor la invocarea de c tre petent în cuprinsul contesta iei

 

( ) 
subsemnatul nerealizând de nici un moment suma impus de organul fiscal 
aleatoriu i f r nicio baz real de XXX (exclusiv TVA). Aceast cifr de afaceri 
este nerealist , dovad fiind borderourile de încasare din care rezult cantitatea de 
produse efectiv valorificate i valoarea acestora. În acest context, în mod gre it 
organul de inspec ie fiscal mi-a stabilit o cifr de XXX lei, în fapt suma efectiv 
realizat ce rezult din actele depuse în proba iune fiind de XXX, sum ce nu 
dep e te plafonul valoric i în aceste condi ii nu determin înscrierea în scopuri 
de TVA ( ) nu a putut fi re inut în solu ionarea favorabil a cauzei deoarece, 
de i i-a fost solicitat în mod expres petentului cu adresa nr. XXX/31.07.2013, 
primit de petent la data de 14.08.2013 conform confirm rii de primire existent la 
dosarul cauzei, s fac dovada sus inerilor din

 

contesta ia formulat cu documente 
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justificative de natura mijloacelor de prob , pân la data emiterii prezentei decizii 
acesta nu a completat dosarul cauzei cu dovezi pe care î i întemeiaz contesta ia,

 
astfel c starea de fapt constatat de organele de inspec ie fiscal nefiind r sturnat 
de alte mijloace de prob , în mod corect i legal petentul datoreaz obliga ia fiscal 
stabilit în sarcina sa prin decizia contestat ; preten iile sale din cuprinsul 
contesta iei formulate neputând fi luate în considerare, din urm toarele motive:.   

În perioada verificata (01.01.2009- 31.12.2012), petentul XXX, titular al 
exploata iei agricole înregistrate în eviden a A.P.I.A. sub nr. de cod RO XXX, a 
desfasurat activitati agricole: cultivarea cerealelor si plantelor tehnice si respectiv 
valorificarea produselor obtinute, constatând c acesta a

 

realizat venituri din 
activit i agricole cu caracter de continuitate, impunându-se înregistrarea în scopuri 
de TVA a petentului. 

La data inspec iei fiscale, petentul nu a fost înregistrat la organul competent 
ca i pl titor de impozite i taxe, îns a solicitat în timpul controlului înregistrarea 
ca pl titor de TVA. Acesta nu a organizat i nu a condus eviden a contabil în 
partid simpl în conformitate cu prevederile OMFP 1040/08.07.2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei 
contabile in partida simpla de c tre persoanele fizice care au calitate de 
contribuabil in conformitete cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile si complet rile ulterioare. 

Pentru stabilirea veniturilor ob inute de c tre petent, organele fiscale au 
procedat la estimarea bazei de impunere conform art. 67 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , pct. 65.1 i pct. 65.2 din HG nr. 
1050/2001 privind Normele de aplicare a OG nr. 92/2003, organele de inspec ie 
fiscal luând în calcul mai multe elemente descrise în detaliu în actele atacate. 

S-a procedat la confruntarea valorilor declarate de c tre petent referitoare la: 
produc iile realizate si preturile practicate, cu valorile comunicate de:

 

-Institutul National de Statistica (referitoare la zona de fertilitate si la 
produc iile medii si cu preturile medii ale produselor agricole);

 

-Anexa la Hotararea nr. 286/19.12.2008 a Consiliului Jude ean XXX-
Preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2009; 

-Anexa la Hotararea nr. 380/22.12.2009 a Consiliului Jude ean XXX-
Preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2010; 

-Anexa la Hotararea nr. 329/22.12.2011 a Consiliului Jude ean XXX-
Preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2011; 

-Adresa Direc iei Pentru Agricultura XXX, nr. 646/03.02.2012, privind 
produc iile realizate in anii 2008-2011 in unele din ora ele si comunele jude ului 
XXX; 

- Adresa Direc iei Pentru Agricultura XXX, nr. 306/22.01.2013, privind 
produc iile realizate in

 

anul 2012 in unele din ora ele si comunele jude ului XXX. 
In urma verific rii concordantei dintre valorile declarate de c tre petent cu 

cele comunicate de institutiile precizate s-a constatat c valorile declarate de c tre 
petent sunt in concordanta cu cele comunicate de aceste institutii. 

Determinarea bazei de impunere (cifrei de afaceri) a fost efectuata de 
organele de inspec ie fiscala in conformitate cu Ordinul nr. 3.389 din 3 noiembrie 
2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere. In urma analizarii 
activitatii contribuabilului, a specificului si modului de desfasurare a acesteia, a 
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documentelor si informa iilor de care au dispus, echipa de inspec ie fiscala a 
utilizat ca metoda de stabilire prin estimare, metoda produsului/serviciului si a 
volumului. 

În conformitate cu documentele emise de A.P.I.A. precizate mai sus, precum 
i cu cele declarate de c tre petent în nota explicativ , organele de inspec ie fiscal 

au procedat la determinarea efectiv a cifrei de afacei ob inute de petent în 
perioada de referin 2009-2012, în func ie de suprafe ele cultivate i culturile 
înfiin ate, produc iile medii determinate pe baza datelor transmise de Direc ia 
Pentru Agricultur XXX, precum i produsele i cantit ile valorificate de c tre 
petent în perioada de referin 2009-2012. 

Astfel, a rezultat faptul c în luna octombrie 2011, petentul a dep it 
plafonul de scutire de TVA în sum de 35.000 euro prev zut de art. 152 alin. (1) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, acesta având obliga ia de a solicita 
înregistrarea în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la sfâr itul lunii în 
care a atins sau a dep it acest plafon (în acest caz în primele 10 zile ale lunii 
noiembrie 2011), în conformitate cu art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. Data atingerii sau dep irii plafonului de scutire

 

se 
consider a fi prima zi a lunii calendaristice urm toare celei în care plafonul a 
fost atins sau dep it. Data înregistr rii, în conformitate cu prevederile pct. 66 
(1) lit. c)  din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2013 privind Codul fiscal se consider a fi prima zi a lunii urm toare celei 
în care persoana impozabil solicit înregistrarea, respectiv în cazul de fa de 
la data de 01.12.2011.  

In conformitate cu prevederile art. 126, alin. (1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare - sunt opera iuni 
impozabile în România din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata cele care 
îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: 

Opera iuni impozabile

 

    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 ;

     

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 cele mai sus rezult caracterul economic al activitatii desfasurate de 
c tre petent, având ca rezultat ob inerea de venituri cu caracter de continuitate.
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In conformitate cu prevederile art. 127, alin. (1) si (2) din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare:

 
Persoane impozabile i activitatea economic

 
    ART. 127     

(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care desf oar , de o 
manier independent i indiferent de loc, activit i economice de natura celor 
prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.

     

(2) În sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile 
produc torilor comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile 
extractive, agricole i activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economic exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate.

   

Coroborat cu pct. 3 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a 
OG.92/2003 privind Codul de procedura fiscala: 

(3) Persoana fizic , care nu a devenit deja persoan impozabil pentru alte 
activit i, se consider c realizeaz o activitate economic din exploatarea 
bunurilor corporale sau necorporale, dac ac ioneaz ca atare, de o manier 
independent , i 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 art. 7 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu 

modific rile si complet rile ulterioare:

 

Defini ii ale termenilor comuni

 

    ART. 7     
(1) În în elesul prezentului cod, cu excep ia titlului VI, termenii i expresiile de 

mai jos au urm toarele semnifica ii:

 

1. activitate - orice activitate desf urat de c tre o persoan în scopul ob inerii 
de venit; 

(...) 
20. persoan - orice persoan fizic sau juridic ;

  

Se re ine faptul c petentul reprezint o persoan impozabil în sensul titlului 
VI din Codul fiscal, privind taxa pe valoarea ad ugat , în condi iile în care a 
desf urat de o manier independent o activitate economic în scopul ob inerii de 
venituri cu caracter de continuitate din desf urarea de activit i agricole 
(cultivarea plantelor si valorificarea produselor agricole). 

Din analiza documentelor prezentate rezulta ca activitatea desfasurata de 
petent întrune te condi iile legale pentru a fi incadrata in sfera

 

opera iunilor 
impozabile prev zute la

 

art. 126 din Legea nr.5712/2003 privind Codul fiscal. cu 
modific rile i complet rile ulterioare.

 

Totodat preciz m c activitatile de acest 
gen constituie activitati economice cuprinse in sfera taxei, efectuate cu plata si nu 
beneficiaza de scutirile prev zute la art. 141 din Legea nr.5712/2003 privind 
Codul fiscal. cu modific rile i complet rile ulterioare. 
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Determinarea bazei de impunere (cifrei de afaceri) a fost efectuata de echipa 

de inspec ie fiscala in conformitate ca Ordinul nr. 3.389 din 3 noiembrie 2011 
privind stabilirea prin estimarea bazei de impunere.   

În conformitate cu art. 152 , alin. (2) din Legea nr.571/2003, privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare

 

(2) Cifra de afaceri care serve te drept referin pentru aplicarea alin. (1) 
este constituit din valoarea total , exclusiv taxa în situa ia prev zut la alin. (7) 
i (7^1), a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii efectuate de persoana 

impozabil în cursul unui an calendaristic, taxabile sau dup caz, care ar fi 
taxabile dac nu ar fi

 

desf urate de o mic întreprindere, a opera iunilor 
rezultate din activit i economice pentru care locul livr rii/prest rii se consider 
ca fiind în str in tate, dac taxa ar fi deductibil , în cazul în care aceste 
opera iuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a 
opera iunilor scutite cu drept de deducere i a celor 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).

 

În concluzie, petentul îndepline te condi iile pentru a fi considerat persoan 
impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat . 

 

ART. 134 Faptul generator i exigibilitatea - defini ii

 

(1) Faptul generator reprezint faptul prin care sunt realizate condi iile 
legale necesare pentru exigibilitatea taxei. 

(2) Exigibilitatea taxei reprezint data la care autoritatea fiscal devine 
îndrept it , în baza legii, s solicite plata de c tre persoanele obligate la plata 
taxei, chiar dac plata acestei taxe poate fi amânat .

 

(3) Exigibilitatea pl ii taxei reprezint data la care o persoan are 
obliga ia de a pl ti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). 
Aceast dat determin i momentul de la care se datoreaz major ri de întârziere 
pentru neplata taxei. 
(...) 
(6) Prin excep ie de la prevederile alin. (4) i (5), în cazul modific rilor de cote se 
aplic prevederile art. 140 alin. (3) i (4), iar pentru opera iunile prev zute la art. 
160 regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei.

  

ART. 134^1 Faptul generator pentru livr ri de bunuri i prest ri de 
servicii 

(1) Faptul generator intervine la data livr rii bunurilor sau la data 
prest rii serviciilor, cu excep iile prev zute în prezentul capitol.
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ART. 134^2 Exigibilitatea pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii

 
(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

  
Petentul a dep it valoarea plafonului de scutire in sum de 119.000 lei 

(35.000 euro) prev zut la art. 152 , alin. (1) din Legea nr.571/2003, privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, in cursul lunii octombrie 2011, 
realizând o cifr de afaceri in sum totala de XXX lei (exclusiv TVA).  

Având în vedere c în luna octombrie 2011 petentul a dep it plafonul de 
scutire a TVA în sum de

 

35.000 euro echivalentul a 118.360 lei, cursul de 
referin euro la data de

 

01.01.2007 fiind de 3,3817 lei, acesta avea obliga ia de a 
solicita înregistrarea în scopuri de tax pe valoarea ad ugat

 

(ca urmare a 
dep irii plafonului de scutire prev zut la art.

 

152, (1) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a 
dep it acest plafon (in cazul de fata in primele 10 zile a lunii noiembrie 2011). 

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. 

Data inregistrarii in conformitate cu prevederile punctului 66. (1), lit. c) 
din H.G. 44/2004 (actualizat ) privind Normele metodologice de aplicare a 
Legii 571 2003 privind Codul fiscal, se consider a fi: prima zi

 

a lunii 
urm toare

 

celei in care persoana impozabil solicita înregistrarea, in cazul de 
fata 01.12.2011.  

Potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific rile si complet rile ulterioare:

   

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA     
Art. 153. - (1) Persoana impozabil care are sediul activit ii economice 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, denumit în continuare înregistrare normal în scopuri de tax , dup 
cum urmeaz :

 

    (...)     
b) dac în cursul unui an calendaristic atinge sau dep e te plafonul de scutire 

prev zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr itul lunii în care a 
atins sau a dep it acest plafon; 
 (...) 
(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 
prev zut la alin. (1) ori, dup caz, la alin. (5) 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 
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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.

 
Norme metodologice:     

66. (1) În cazul în care o persoan este obligat s solicite înregistrarea în 
condi iile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, înregistrarea 
respectivei persoane se va considera valabil începând cu:

     

( ) 
    c) prima zi a lunii urm toare celei în care persoana impozabil solicit 
înregistrarea în cazurile prev zute la art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

 

Norme metodologice: 
62. (2) în cazul în care persoana impozabil a atins sau a dep it plafonul de 

scutire i nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform legii, organele 
fiscale competente vor proceda dup cum urmeaz :

 

a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat de organele 
de inspec ie fiscal înainte de în registrarea persoanei impozabile în scopuri de 
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care 
persoana impozabil ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost înregistrat 
normal în scopuri de tax  conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprins 
între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de TVA 
dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data identific rii 
nerespect riii prevederilor legale. Totodat , organul fiscal competent va 
înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de tax . Înregistrarea în scopuri de 
TVA se consider valabil începând cu data comunic rii de c tre organul fiscal 
competent a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;   

Din verific rile efectuate organele de inspec ie fiscala au constatat ca 
obliga ia de mai sus nu a fost îndeplinita de c tre petent la termenul legal, petentul 
nesolicitand înregistrarea in scopuri de TVA la termenul prev zut de prevederile 
legislative mai sus mentionate. 

Baza de TVA este constituit

 

din suma obtinuta sau care urmeaz a fi 
ob inut de c tre contribuabil din partea cump r torului, asa cum dealtfel este 
prev zut la art. 137, alin. (1) i (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific rile si complet rile ulterioare.

 

Perioada fiscala pentru care organele de inspec ie

 

fiscal au calculat TVA 
este trimestrul, conform prevederilor art. 156 . alin. (2) din Legea nr. 57l 2003, 
privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare pentru intrega 
perioada verificata deoarece cifrele de afaceri realizate au fost sub plafonul de 
100.000 euro. 

Prevederile art. 156^2 din Codul fiscal dispun c

 

persoanele 
inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 trebuie s depun la 
organele fiscale competente, pentru fiecare perioad fiscal , un decont de 
tax , pan la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei in care se un 
încheie perioada fiscal respectiv . 

Raspunderea pentru calcularca corecta, plata la termenul legal a taxei 
c tre bugetul de stat i pentru depunerea la termenul legal a decontului i 
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declara iilor prev zute la art. 156^2 - 156^4, la organul  fiscal competent 
revine conform art.  (1) persoanei obligat al plata

 
TVA. 

O parte din produsule agricole care fac obiectul livr rii de c tre contribuabil, 
figureaz Nomenclatura combinat combinat stabilit prin Regulamentul CEE nr. 
2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar i 
statistic i Tariful vamal comun, avand coduri dupa cum urmeaza: 

-ex 1001 90 91- grau comun nedestinat insamantarii; 
-1005 - porumb; 
-1205 -rapita; 
-1206 00 -floarea soarelui, 
Astfel in conformitate cu prevederile art 160, alin. (2), lit. c, din Legea 

nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,

 

produsele agricole de mai sus fac parte din opera iunile pentru care se aplica 
taxarea inversa. 

Petentul, care a f cut obiectul inspec iei fiscale, nu a îndeplinit insa condi ia 
obligatorie impusa de prevederile 160 alin. (1), Legea nr.571/2003, privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, pentru aplicarea taxarii inverse, 
care prev d: ,,ca atât furnizorul, cât i beneficiarul s fie înregistra i în scopuri 
de TVA conform art. 153 . 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c petentul a cultivat 
suprafe e de teren care nu se afla in proprietate sa si pentru care nu a incheiat 
contracte de arenda cu proprietarii acestora in anul 2012. Organele de inspec ie 
fiscala i-au pus in vedere petentului sa incheie contracte de arenda cu proprietarii 
de terenuri pentru anul 2012, sa retina la sursa impozitul pe veniturile din arenda, 
sa-l vireze la bugetul de stat, sa depun declara ia informativa privind veniturile cu 
regim de re inere la sursa, formular 205, pentru anul 2012. In nota explicativa dat 
de petent, acesta declara ca nu a cunoscut prevederile legale cu privire la impozitul 
pe veniturile din arenda, luând la cunostiinta despre aceste prevederi in timpul 
inspec iei

 

si totodat angajându-se ca in perioada urmatoare sa indeplineasca 
aceasta obliga ie.

  

Referitor la major rile/dobânzile de întârziere în sum de XXX lei i 
penalit ile în sum de XXX lei aferente taxei pe valoarea ad ugat stabilit 
suplimentar, calculate în sarcina petentului prin Decizia de Impunere nr. XXX 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , se 
re ine c stabilirea de major ri de întârziere i  penalit i aferente

 

taxei pe valoarea 
ad ugat stabilite suplimentar

 

reprezint m sur accesorie în raport cu debitul.

 

Deoarece pentru debitul reprezentând  taxa pe valoarea ad ugat stabilit 
suplimentar în sum de XXX lei, contesta ia va fi respins ,

 

rezult c i pentru 
cap tul de cerere privind major rile i penalit ile de întârziere în sum total de 
16.340 lei, calculate în sarcina petentului, reprezentând m sur accesorie, conform 
principiului de drept accesorium sequitur principalem, contesta ia va fi respins .

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 206. art. 213, art. 
216 din Ordonan a Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , 
coroborat cu pct. 2.5 i pct.11.1 lit.b) din Ordinul nr. 450/2013 pentru aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr.                      , se 
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                                              D E C I D E :  

- respingerea ca inadmisibil

 
a contesta iei formulate

 
împotriva Raportului 

de Inspec ie Fiscal  nr. XXX emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal XXX; 
- respingerea ca nemotivat

 
a contesta iei formulate

 
împotriva Deciziei de 

Impunere nr. XXX privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de 
inspec ia fiscal , pentru suma total de XXX lei, constând în TVA stabilit 
suplimentar i obliga ii fiscale accesorii de natura major rilor i penalit ilor de 
întârziere aferente obligatiei fiscale principale. 

- prezenta decizie se comunica la: 
- Dl. XXX; 
- A.J.F.P. XXX   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul XXX in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL,  
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