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    DECIZIA  NR.  ___106_____ 
                                                      din  __24.10.2011______ 

  
 

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

localitatea X nr. X, comuna X  
jude�ul Suceava,  înregistrat� la Direc�ia General� a  

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub  
nr. X din 08.12.2010 �i reînregistrat�  

sub nr. X din 15.09.2011 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin adresa nr. X din 07.12.2010, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X din 08.12.2010 cu 
privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� X. 

 
Prin adresa nr. X din 15.09.2011, Serviciul juridic precizeaz� c�, Hot�rârea nr. X 

din 31.03.2011 pronun�at� de Tribunalul Suceava, prin care se admite ac�iunea 
formulat� de persoana fizic� X, se anuleaz� Decizia  nr. X din 06.01.2011 �i prin care 
oblig� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat� de persoana fizic� X, este definitiv� �i irevocabil� prin respingerea 
recursului formulat de D.G.F.P. Suceava.                                                          
  

Persoana fizic� X cu domiciliul în localitatea X nr. X, comuna X, jude�ul Suceava, 
contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind taxa pe valoare ad�ugat� 
pentru persoane fizice care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. X din 21.10.2010, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. X din 21.10.2010, întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, 
privind suma total� de X lei reprezentând: 

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

         Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a   
         Jude�ului Suceava 
         Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

                    
  Str. x 
  Tel : x 
  Fax : x 
  e-mail :  

    Ministerul Finan�elor Publice 



 2 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i art. 209 

alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

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

privind taxa pe valoare ad�ugat� pentru persoana fizice care realizeaz� venituri 
impozabile din activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr. X din 
21.10.2010, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X din 21.10.2010, 
întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma total� de X lei 
reprezentând TVA în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente TVA în sum� 
de X lei. 
 

În sus�inerea contesta�iei petentul precizeaz� c� organele de inspec�ie fiscal� în 
mod eronat au considerat baza impozabil� ca fiind egal� cu pre�ul final din contractele 
de vânzare cump�rare; acestea trebuiau s� respecte voin�a p�r�ilor de a stabili pre�ul  
de vânzare-cump�rare al imobilelor tranzac�ionate, iar p�r�ile când �i-au exprimat 
voin�a în fa�a notarului public au avut în considerare un pre� total �i final care s� 
cuprind� toate taxele �i impozitele. 

De asemenea, contestatorul consider� c� punctul s�u de vedere e sus�inut �i de 
prevederile art. 140 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, considerând c� 
interpretarea prevederilor legale se face în sensul c�, dac� regula este c� pre�ul include 
taxa atunci excep�ia s� reias� clar �i direct din contract în sensul c� la pre�ul convenit 
de c�tre p�r�i se adaug� TVA.   

Petentul precizeaz� c� organele de inspec�ie trebuiau, la aplicarea normelor 
juridice de interpretare a contractelor prev�zute de art. 977-985 din Codul civil, s� 
constate care a fost inten�ia p�r�ilor, iar dac� din interpretarea contractelor nu reiese 
faptul c� p�r�ile au avut în vedere un pre� la care s� adauge TVA, atunci organele de 
inspec�ie fiscal� trebuiau s� aplice normele metodologice de aplicare a art. 140 din 
Codul fiscal �i s� constate c� în pre�ul de vânzare este inclus� atât baza de impozitare 
cât �i TVA. 

Se precizeaz� c� organele de inspec�ie trebuiau s� �in� cont �i de dispozi�iile 
legii mai sus ar�tate care arat� c� de regul� pre�ul include taxa, cât �i de principiul în 
dubio pro reo care se aplic� �i în aria dreptului fiscal. 

În concluzie petentul consider� c� baza de impunere stabilit� de c�tre organele 
de inspec�ie fiscal� în cuantum de X lei este eronat�, în aceast� sum� intrând atât baza 
de impunere cât �i taxa, baza de impunere corect� ar fi trebui s� fie calculat� dup� 
formula – baza  = pre�*100/119 �i ar fi de X lei. 

 
TVA stabilit� de plat� a fost eronat calculat�. 
Contestatorul consider� c� având în vedere faptul c� baza de impunere  a fost în 

mod eronat calculat� reiese c� de asemenea taxa a fost calculat� în mod eronat prin 
raportare la o baz� de impunere fals�. 
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 Accesoriile stabilite în actele atacate sunt ilegale. 
Potrivit principiului certitudinii impunerii normele contestatorul precizeaz� c� 

normele juridice trebuie s� fie clare, s� nu conduc� la interpret�ri arbitrare, iar 
termenele, modalitatea �i sumele de plat� s� fie precis stabilite  pentru fiecare pl�titor,  
astfel încât ace�tia s� poat� urm�ri �i în�elege sarcina fiscal� ce le revine, precum �i s� 
poat� determina influen�a deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor 
fiscale. 

Potrivit principiului eficien�a impunerii, contestatorul sus�ine c� legea fiscal� 
trebuie s� asigure stabilitatea pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât 
prevederile fiscale s� nu conduc� efecte retroactive defavorabile pentru persoane 
fizice �i juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adopt�rii unor decizii 
investi�ionale majore. 
    Potrivit alin.  (3) art. 7 din OG 92/2003: Organul fiscal are obliga�ia s� examineze 
în mod obiectiv starea de fapt, precum �i s� îndrume contribuabilii pentru depunerea 
declara�iilor �i a altor documente, pentru corectarea declara�iilor sau a documentelor, 
ori de câte ori este cazul. 

Contestatoarea consider� c� major�rile �i dobânzile trebuiau calculate începând 
cu data la care organele de inspec�ie fiscal� i-au adus la cuno�tin�� obliga�ia de plat� a 
TVA.  

Cuantumul accesoriilor este eronat. 
În subsidiar fa�� de cele ar�tate anterior, contestatorul consider� c� stabilirea 

unei baze impozabile eronate a determinat stabilirea eronat� a cuantumului taxei pe 
valoare ad�ugat� �i în consecin�� �i stabilirea eronat� a cuantumului accesoriilor prin 
raportate la un cuantum fals al taxei. 

  
II. Prin Decizia de impunere privind taxa pe valoare ad�ugat� pentru 

persoana fizice care realizeaz� venituri impozabile din activit��i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. X din 21.10.2010, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 21.10.2010, întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Suceava, s-au stabilit în sarcina contestatorului crean�e fiscale în sum� total� de X 
lei, reprezentând TVA în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente TVA în 
sum� de X lei. 

 
În urma inspec�ia fiscal� desf��urat� la persoana fizic� X a avut ca obiectiv 

stabilirea st�rii de fapt în ceea ce prive�te TVA la tranzac�iile imobiliare efectuate în 
perioada 01.01.2005 - 30.06.2010. 
        Prin adresa ANAF X/08.09.2009 s-a solicitat A.I.F. verificarea persoanelor fizice 
care au efectuat tranzac�ii imobiliare si care aveau obliga�ia înregistr�rii ca pl�titori de 
T.V.A. si nu s-au înregistrat. Urmare acestui fapt, organele de inspec�ie au procedat la 
contactarea contribuabilului, la solicitarea de informa�ii suplimentare referitoare la 
natura acestor tranzac�ii, precum si perioada in care acestea au avut loc de la unit��ile 
fiscale teritoriale, notari publici si contribuabil. 
      Dup� studierea documentelor puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscala 
constând din informa�ii de la unit��ile fiscale teritoriale, adresele birourilor notariale care 
au emis Declara�ia 208, contracte de vânzare cump�rare pentru anii 2005 – 2010, 
declara�iile contribuabilului au rezultat urm�toarele constat�ri privind tranzac�iile 
imobiliare realizate de P.F.N. X: 
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           1. pentru anul 2005 – organele de inspec�ie fiscala nu de�in informa�ii cu privire 
la existenta efectu�rii de tranzac�ii imobiliare. 
 

2. pentru anul 2006 – 2 tranzac�ii  imobiliare dup� cum urmeaz�: 
 

           2.1. Cu contractul de vânzare cump�rare nr. X/23.08.2006, X, vinde in 
asociere cu X –sotie, un imobil constand din: 

- suprafata de 460 m.p. teren arabil, situat in extravilanul satului X, comuna ......., 
jud.Suceava, identic cu parcela nr.X/X inscrisa in cartea funciara nr.X a comunei 
cadastrale X. Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in timpul casatoriei 
conform contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.X/23.06.2006 la B.N.P. X 
Suceava; 

- suprafata de 420 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului X, com........, 
identic cu parcela nr.X inscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale X; 

- cota de ¼ din ½ parti indivize din suprafata de 789 m.p. teren arabil, situata in 
extravilanul satului X, com. X, jud. Suceava, identic cu parcela nr.X, inscrisa in cartea 
funciara nr.X a comunei cadastrale X. Dreptul de proprietate a imobilului a fost 
dobandit in timpul casatoriei prin schimb, conform contractului de schimb autentificat 
sub nr.X la B.N.P. X Suceava. Pretul vanzarii este de X lei, avand drept cumparator pe 
X. 

 
2.2. Cu contractul de vânzare cump�rare nr. X/11.12.2006, X, vinde in 

asociere cu  X si X, un imobil constand din: 
- parcela de cladire compusa din incaperea nr.X de 91.10 m.p., identic cu parcela 

nr. X, înscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale Suceava, impreuna cu 
dreptul de coproprietate a terenului aferent spatiului X/X/IV; 
- suprafata de 57 m.p. teren cladire identic cu parcela X inscrisa in C.F. nr.X a comunei 
cadastrale Suceava. Imobilul a fost inscris in C.F. individuala nr.X a localitatii Suceava 
asa cum rezulta din Incheierea nr.X/17.02.2004 emisa de Judecatoria Suceava – Biroul 
de carte funciara, avand nr.cadastral X si X. Dreptul de proprietate a imobilului a fost 
dobandit de X cu contractul de vanzare cumparare nr. X/16.02.2004, autentificat de 
B.N.P. X, Suceava.  

Pretul vanzarii este de X Euro, echivalentul sumei de X lei, avand drept 
cumparator S.C.X SRL Suceava, C.U.I.X, reprezentata prin d.na X in calitate de asociat 
unic. 

 
3. pentru anul 2007 – 4 tranzac�ii  imobiliare,  dup� cum urmeaz�: 
 

           3.1 Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/29.06.2007, persoana fizic� X 
vinde, in asociere cu  X –sotie, un imobil constand din suprafata de 762 m.p. teren curti-
constructii impreuna cu constructia X, identica cu parcela nr.X, componenta a corpului 
de proprietate nr.X inscrisa in C.F. nr.X a UAT X. Dreptul de proprietate a imobilului a 
fost dobandit de X, prin cumparare inaintea casatoriei, conform Contractului de vanzare 
cumparare cu drept de servitute autentificat sub nr.X de B.N.P., X, Suceava, prin 
cumparare in timpul casatoriei, conform contractului de vanzare cumparare autentificat 
cu nr.X la B.N.P. X Suceava si rectificat prin Incheierea de rectificare nr.X de B.N.P. X 
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Suceava, parte prin schimb, conform contractului de schimb autentificat sub 
nr.X/28.07.2006 la B.N.P. X Suceava, iar constructiile, prin construire in timpul 
casatoriei conform Autorizatiei de construire numarul X/10.08.2006 de Primaria 
comunei X si a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.X/16.03.2007. 

Pretul vanzarii este de X, echivalentul sumei de X  lei, avand drept cumparator pe 
dl.X. 
 
           3.2. Cu contractul de vânzare cump�rare nr.X/08.10.2007, persoana fizic� X 
vinde, in asociere cu  X –sotie, un imobil constand din parcela nr.X in suprafata de 656 
m.p., parcela de cladire cu constructia X cu X situat in intravilanull satului X, comuna 
X, jud.Suceava, identic cu corpul de proprietate nr.X din C.F. nr.X UAT ........ Dreptul 
de proprietate a imobilului a fost dobandit, conform Contractului de vanzare cumparare  
nr.X, autentificat de B.N.P. X, Suceava, sentinta civila nr.X, emisa de Judecatoria 
Suceava. Pretul vanzarii este de X lei – avand drept cumparator pe d.na X 
 
           3.3. Cu  contractul schimb nr.X/23.11.2007, persoana fizic� X vinde in asociere 
cu X –sotie, un imobil constand din suprafata de 400 m.p., teren arabil, situat in 
extravilan X, jud.Suceava, identica cu corpul de proprietate nr.X din cartea funciara 
nr.X, comuna cadastrala X, dobandit in baza contractului de vanzare cumparare 
nr.X/21.08.2007, autentificat de BNP X, evaluat in vederea taxarii cu suma de X lei, 
odata cu transferul dreptului de proprietate asupra imobilului mai sus mentionat se 
transfera si toate drepturile care reies din autorizatia de construire nr.X/17.10.2007 
emisa de Primaria X.  
 
           3.4. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/14.12.2007, persoana fizic� X 
vinde in asociere cu  X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.X, situat in 
municipiul Suceava, str.X, nr.X, bl.X, scara X jud.Suceava, identic cu parcela nr. X, 
inscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale X. Dreptul de proprietate a 
imobilului a fost dobandit, conform Contractului de schimb nr.X, autentificat de B.N.P. 
X, Suceava. Pretul vanzarii este de X Euro, echivalentul in lei a X lei. – avand drept 
cumparator pe X. 
 

4.pentru anul 2008: 7 tranzac�ii imobiliare  dup� cum urmeaz�: 
 

     4.1 Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/23.05.2008, persoana fizic� X 
vinde, in asociere cu  X –sotie, un imobil constand din suprafata de 733 m.p. teren curti-
constructii impreuna cu locuinta X, identica cu parcela nr.X, inscrisa in cartea funciara 
nr.X a UAT X sirtuate in extravilan sat X, com. ......., jud.Suceava. Dreptul de 
proprietate a imobilului a fost dobandit in timpul casatoriei, conform Contractului de 
vanzare cumparare autentificat sub nr.X/23.04.2007 de B.N.P, X, Suceava, iar cladirile 
prin construire conf.aut. de construire nr.X/24.05.2007 si a procesului verbal de receptie 
nr.X/27.02.2008 emise de Primaria comunei ........ Pretul vanzarii este de X Euro, 
echivalentul in lei a X lei. – avand drept cumparator pe  X. 

 
     4.2. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/21.08.2008, persoana fizic� X 

vinde, in asociere cu X –sotie, un imobil constand din: 



 6 

- cota de 1/5 p�rti indivize din suprafata de 100 mp teren cladire cu una constructie 
cu X, cu destinatie spatiu comercial si depozit la parter, identic cu parcela X inscris in 
cartea funciara colectiva nr.X a comunei cadastrale X; 

- cota de 1/5 parti indivize din casa scarii cu suprafata utila de 5.39 m.p. identic cu 
parcela X/II inscris in cartea funciara colectiva nr.X a comunei cadastrale X. 

- spatiul comercial cu suprafata utila de 59.27 m.p. identic cu parcela X/V, aflat la 
etajul II al imobilului, inscris in cartea funciara colectiva nr.X a comunei cadastrale X.   

Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit astfel: 
- terenul de catre X prin cumparare in timp ce nu era casatorit, conf. Contractului de 

vanzare cumpare nr.X/13.01.2004, autentificat de B.N.P., X, Suceava; 
- cladirea prin construire conf.aut. de construire nr.X/14.03.2006, emisa de Primaria 

comunei X si a procesului verbal de receptie nr.X/24.10.2006. Pretul vanzarii este de X 
Euro, echivalentul in lei a X lei. – avand drept cumparator pe dl. X 

 
    4.3. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X /14.10.2008, persoana fizic� X 

vinde, in asociere cu X si X –soti, un imobil constand din: 
- suprafata de 20.74 mp amplasat la mansarda cladirii situata in mun.Suceava, str. X, 

jud.Suceava, avand nr. cadastral X//XXX/X, format prin divizarea parcelei X/XXX, in 
parcelele X/55/XXX/X si X/XXX/X a comunei cadastrale Suceava. Dreptul de 
proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de vanzare cumpare nr. 
X/16.02.2004, autentificat de B.N.P.X, Suceava. Pretul vanzarii este de X lei,– avand 
drept cumparator pe X. 

 
    4.4. Cu contractul de vânzare cump�rare nr. X/28.11.2008, persoana fizic�  X, 

vinde in asociere cu  X –sotie, un imobil constand din: 
- cota de 1/5 parti indivize din suprafata de 100 mp teren cladire cu una constructie 

cu X, cu destinatie spatiu comercial si depozit la parter, identic cu parcela X a UAT 
Suceava; 

- cota de 1/5 parti indivize din casa scarii cu suprafata utila de X m.p. identic cu 
parcela X/II inscris in cartea funciara colectiva nr.X a comunei cadastrale X; 

- spatiul comercial cu suprafata utila de X m.p. identic cu parcela ......./II, inscris in 
cartea funciara colectiva nr.X a comunei cadastrale X;  

-spatiul comercial cu suprafata utila de 59.27 m.p. identic cu parcela ......./IV, inscris 
in cartea funciara nr.X a UAT Suceava. 

Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit astfel: terenul de catre X prin 
cumparare in timp ce nu era casatorit, conf. Contractului de vanzare cumpare 
nr.X/13.01.2004, autentificat de B.N.P., X, Suceava, iar cladirea prin construire 
conf.aut. de construire nr.X/14.03.2006, emisa de  - Primaria comunei X si a procesului 
verbal de receptie nr.X/24.10.2006. Pretul vanzarii este de X Eu, echivalentul in lei a X 
lei. – avand drept cumparator pe X. 

 
     4.5 . Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/30.12.2008, persoana fizic�  X 

vinde in asociere cu  X –sotie, un imobil constand din apartamentul nr.X, situat in podul 
blocului de locuinte din com.X, sat X, in suprafata utila si totala de 54, 00 m.p.impreuna 
cu cota  parte indiviza din teren, reprezentand suprafata de 14,74 m.p. si din partile si 
dependintele comune (parcela X) de 3.31 m.p., identic cu corpul de proprietate nr.X, 
inscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale X.  
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Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de vanzare 
cumpare nr.X/01.11.2007, act de dezmembrare nr.X/13.10.2008, autorizatiei de 
desfiintare nr.X/29.11.2007, autorizatie de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal 
nr.X/07.10.2008.  

 Pretul vanzarii este de X lei. – avand drept cumparator pe X – X. 
 
   4.6. Cu contractul de vânzare cump�rare nr.X/30.12.2008, persoana fizic�  X 

vinde, in asociere cu  X –sotie, un imobil constand din apartamentul nr.X, situat la etajul 
II a blocului de locuinte, din com.X sat X,  identic cu parcela nr.X, inscrisa in cartea 
funciara individuala nr.X, a comunei cadastrale ....... in suprafata utila si totala de 73 
.72m.p. impreuna cu cota  parte indiviza din teren, reprezentand suprafata de 20.25 m.p. 
si din partile si dependintele comune (parcela X) de 4.55 m.p., identic cu corpul de 
proprietate nr.X, inscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale ........ Dreptul de 
proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de vanzare cumpare 
nr.X/01.11.2007, act de dezmembrare nr.X/13.10.2008, autorizatiei de desfiintare 
nr.X/29.11.2007, autorizatie de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal 
nr.X/07.10.2008.  

 Pretul vanzarii este de X lei. – avand drept cumparator pe X si X. 
 
4.7. Cu contractul de vânzare cump�rare nr.X/30.12.2008, persoana fizic� X 

vinde, in asociere cu  X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.X, situat la 
etajul II a blocului de locuinte C1 cu X, din  com........, sat X, identic cu parcela nr.X, 
inscrisa in cartea funciara individuala nr.X a comunei cadastrale ........ Dreptul de 
proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de vanzare cumpare 
nr.X/01.11.2007, act de dezmembrare nr.X/13.10.2008, autorizatiei de desfiintare 
nr.X/29.11.2007, autorizatie de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal 
nr.X/07.10.2008. Pretul vanzarii este de X euro – reprezentand suma de X lei, avand 
drept cumparator pe X.  
 

5. pentru anul 2009 –9 tranzac�ii  imobiliare dup� cum urmeaz�: 
 

     5.1 . Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/09.01.2009, persoana fizic� X 
vinde in asociere cu X – sotie, un imobil constand din: 
     - cota de 2/5 parti indivize din suprafata de 100 m.p. teren constructii cu una 
constructie cu X, cu destinatie spatiu comercial si depozit la parter, identic cu parcela 
....... inscris in cartea funciara nr.X a UAT Suceava; 
     - cota de 2/5 parti indivize din casa scarii cu suprafata utila de 5.39 mp, identic cu 
parcela ......./II inscris in cartea funciara nr.X a UAT Suceava; 
     - demisol cu suprafata utila de 55 mp identic cu parcela X inscris in cartea funciara 
nr.X a UAT Suceava; 
     - spatiul comercial cu suprafata utila de 57.02 mp si baie in suprafata utila de 1.69 
mp identic cu parcela ......./III aflat la parterul imobilului, inscris in cartea funciara nr.X 
a UAT Suceava.  Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza  
Contractului de vanzare cumpare nr.X/13.01.2004,autentificat la B.N.P. X Suceava, iar 
cladirea prin construire in baza, autorizatiei de construire nr.X/14.03.2006 si proces 
verbal de terminarea lucrarilor nr.X/14.03.2006. Pretul vanzarii este de X Euro – 
echivalentul a X lei, avand drept cumparator pe X. 
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   5.2. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/10.02.2009, persoana fizic� X vinde 
in asociere cu X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.X, situat la etajul I a 
blocului de locuinte C1 cu X, din com........, sat X, identic cu corpul de proprietate  nr.X, 
inscrisa in cartea funciara individuala nr.X – X a comunei cadastrale ........ Dreptul de 
proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de vanzare cumpare 
nr.X/01.11.2007, act de dezmembrare nr.X/13.10.2008, autorizatiei de desfiintare 
nr.X/29.11.2007, autorizatie de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal 
nr.X/07.10.2008. Pretul vanzarii este de X euro – reprezentand suma de X lei, avand 
drept cumparator pe X. 
 
   5.3 .Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/28.07.2009, persoana fizic� X vinde 
in asociere cu  X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.X, mansarda situat in 
intravilan din com.X, sat X, identificat cu nr.cadastral X, inscrisa in cartea funciara nr. X  
a comunei cadastrale a UAT X. Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in 
baza Contractului de vanzare cumpare nr.X/01.11.2007, act de dezmembrare 
nr.X/13.10.2008, autorizatie de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal 
nr.X/07.10.2008, a autorizatiei de construire nr.X/11.06.2009 si a procesului verbal 
nr.X/18.06.2009. Pretul vanzarii este de X lei, avand drept cumparator pe X 
 
 5.4. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/24.08.2009, persoana fizic�  X vinde 
in asociere cu X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.13, nefinisat, situat la 
mansarda blocului de locuinte X, din com.X, sat X, identic cu parcela  nr.X, inscrisa in 
cartea funciara nr.X, a comunei cadastrale X. Dreptul de proprietate a imobilului a fost 
dobandit in baza Contractului de vanzare cumpare nr.X/01.11.2007, act de 
dezmembrare, nr.X/13.10.2008, autorizatiei de desfiintare nr.X/29.11.2007, autorizatie 
de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal nr.X/07.10.2008. Pretul vanzarii este de 
X euro – reprezentand suma de X lei, avand drept cumparator pe X. 
 
  5.5. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/02.09.2009, persoana fizic� X vinde 
in asociere cu X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.6, situat la etajul I a 
blocului de locuinte X din  com.X, sat X, identificat cu nr.cadastral X, inscrisa in cartea 
funciara nr. X  a comunei cadastrale X. Dreptul de proprietate a imobilului a fost 
dobandit in baza Contractului de vanzare cumpare nr.X/01.11.2007, act de dezmembrare 
nr.X/13.10.2008, autorizatie de construire nr.X29.02.2008 si proces verbal 
nr.X/07.10.2008.  

Pretul vanzarii este de X lei, avand drept cumparator pe X. 
 
  5.6. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/25.09.2009,  persoana fizic� X vinde 
in asociere cu X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.17, situat la mansarda 
blocului de locuinte X din  com........, sat Sf.X, identificat cu nr.cadastral X – X, inscris 
in cartea funciara nr. X X  a comunei cadastrale ........ Dreptul de proprietate a imobilului 
a fost dobandit in baza autorizatiei de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal 
nr.X07.10.2008, autorizatiei de construire nr.X/11.06.2009 si procesul verbal de receptie 
la terminarea lucr�rilor nr.X/18.06.2009.  

Pretul vanzarii este de X lei, avand drept cumparator pe X. 
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  5.7 Cu  contractul de vânzare cump�rare nr. X/09.10.2009, persoana fizic� X vinde 
in asociere cu X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.10, situat la etajul II, a 
blocului de locuinte X din com........, sat X, identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea 
funciara nr. X  a comunei cadastrale X. Dreptul de proprietate a imobilului a fost 
dobandit in baza Contractului de vanzare cumpare nr.X, al actului de dezmembrare 
nr.X/13.10.2008, a autorizatiei de  desfiintate numar X/29.11.2007, al procesului verbal 
nr.X/09.04.2008, al autorizatiei de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal 
nr.X/07.10.2008.  

Pretul vanzarii este de X Euro, echivalentul a X lei, avand drept cumparator pe X. 
 
 5.8. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/12.10.2009, persoana fizic� X vinde 
in asociere cu X – sotie, un imobil constand din apartamentul nr.X, situat la mansarda 
blocului de locuinte X din  com.X, sat X, identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea 
funciara nr. X a comunei cadastrale ........ Dreptul de proprietate a imobilului a fost 
dobandit in baza autorizatiei de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal 
nr.X/07.10.2008, autorizatiei de construire nr.X/11.06.2009 si procesul verbal de 
receptie la terminarea lucr�rilor nr.X/18.06.2009.  

Pretul vanzarii este de X lei, echivalentul a X lei, avand drept cumparator pe X 
 

 5.9. Cu contractul de vânzare cump�rare nr.X/30.10.09, persoana fizic� X 
vinde un imobil constand din casa de locuit + anexa, din satul X, com. X identificat cu 
nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X, a comunei cadastrale X 

Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza autorizatiei de 
construire nr.X/13.04.1995 si proces verbal nr.X. Pretul vanzarii este de X lei, avand 
drept cumparator pe X. 
 
  6. pentru anul 2010 –9 tranzac�ii  imobiliare dup� cum urmeaz�: 
 

 6.1.Cu contractul de vânzare cump�rare nr.X/05.02.2010, persoana fizic� X 
vinde in asociere cu  X – sotie, un imobil constand din: 
- cota de ½ din suprafata de 229 mp – teren arabil,situat in intravilan X cu nr. Cadastral 
X, inscrisa in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ......., provenita din conversia 
cartii funciare nr.X a comunei cadastrale X; 
- cota de ½ din suprafata de 413 mp- teren arabil, situat in intravilan ....... cu nr cadastral 
X a comunei cadastrale ....... provenita din conversia cartii funciare nr.X a comunei 
cadastrale X; 
- cota de 1/8 din suprafata de 789 mp-teren arabil cu destinatie cale de acces, situata in 
intravilan X cu nr. Cadastral X/X, inscrisa in cartea funciara numarul X a comunei 
cadastrale X, provenita din conversia cartii funciare nr.X a comunei cadastrale X 
- suprafata de 229 mp – teren arabil, situata in intravilan X cu nr. Cadastral X, inscrisa in 
cartea funciara nr.X a comunei cadastrale ......., provenita din conversia cartii funciare 
nr.X a comunei cadastrale Sfantul Ilie; 
- parcela 1CC in suprafata de 413 mp teren curti-constructii, situata in intravilan ......., cu 
nr.cadastral X inscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale ......., provenita din 
conversia cartii funciare nr.X a comunei cadastrale X, impreuna cu constructia C1-
locuinta cu (P+M), cu nr. Cadastral X; 
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     Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza contractului de 
vanzare-cumparare autentificat sub nr.X din data de 05.11.2007 la B.N.P.X din Suceava, 
al contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.X/23.06.2006 la B.N.P. X din 
Suceava, incheiere de rectificare nr.X/17.07.2006 emisa de B.N.P. X din Suceava, al 
contractului de schimb autentificat sub nr.X/28.07.2006 la B.N.P. X din Suceava, a 
autorizatiei de construire nr.X/18.06.2007 emisa de Primaria ....... si a procesuluin verbal 
de terminarea lucrarilor nr.X/26.09.2007 emis de Primaria ........  

Pretul vanzarii este de X Euro, echivalent a X lei, avand drept cump�r�tor pe X 
 

  6.2. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr. X/17.02.2010,  persoana fizic� X, 
vinde in asociere cu  X – sotie, un imobil constand din: 
- apartamentul nr.15, situat la mansarda blocului de locuinte X din  com........, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, înscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ........  
- apartamentul nr.16, situat la mansarda blocului de locuinte X din com.X, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ........ 

Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de 
vanzare cumpare nr.X/01.11.2007,al actului de dezmembrare nr.X/13.10.2008, a 
autorizatiei de  desfiintate numar X/29.11.2007 al procesului verbal nr.X/09.04.2008, al 
autorizatiei de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal nr.X/07.10.2008. Pretul 
vanzarii este de X lei, avand drept cump�r�tor pe X. 
 

 6.3. Cu contractul de vânzare cump�rare nr. X/17.02.2010, persoana fizic� X 
vinde in asociere cu  X – sotie, un imobil constand din: 
- apartamentul nr.11, situat la etajul II al blocului de locuinte X din  com X sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X.  
- apartamentul nr.14, situat la mansarda blocului de locuinte X din  com.X, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X  a comunei cadastrale ........ 

Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de 
vanzare cumpare nr.X/01.11.2007,al actului de dezmembrare nr.X, a autorizatiei de  
desfiintate numar X, al procesului verbal nr.X/09.04.2008, al autorizatiei de construire 
nr...29.02.2008 si proces verbal nr.X/07.10.2008. 

 Pretul vânz�rii este de X lei, avand drept cump�r�tor pe X. 
 

 6.4. Cu contractul de vânzare cump�rare nr. X/24.02.2010, persoana fizic� X 
vinde in asociere cu X – sotie, un imobil constand din: 
- apartamentul nr.X, situat la etajul I al  blocului de locuinte X din  com........, sat Sf.Ilie, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X19 a comunei cadastrale X.  
- apartamentul nr.X, situat la etajul I al  blocului de locuinte de locuinte X din  com.X, 
sat X, identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X  a comunei cadastrale 
X. 

Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de 
vanzare cumpare nr.X/01.11.2007,al actului de  dezmembrare nr.X, a autorizatiei de  
desfiintate numar X/29.11.2007, al procesului verbal nr.X/09.04.2008, al autorizatiei de 
construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal nr.X. Pretul vanzarii este de X lei, avand 
drept cumparator pe X. 
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  6.5. Cu  contractul de vanzare cumparare nr. X, persoana fizic� X vinde in 
asociere cu  X – sotie, un imobil constand din: 
- apartamentul nr.1, situat la demisolul blocului de locuinte X din  com........, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ........  
- apartamentul nr.X, situat la parterul blocului de locuinte X din com.X sat X, identificat 
cu nr.cadastral X, înscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ........ 
- apartamentul nr.X, situat la parterul blocului de locuinte X din com........, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X  a comunei cadastrale X. 
- parcela de X in suprafata de 96 mp teren curti constructii situat in intravilanul satului 
X, comX, jud.Suceava, cu nr. Cadastral X, inscrisa in cartea funciara nr.X a com. 
Cadastrale X. 

Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de 
vanzare cumpare nr.X/01.11.2007, al actului de dezmembrare nr.X/13.10.2008, a 
autorizatiei de  desfiintate numar X/29.11.2007, al procesului verbal nr.X/09.04.2008, al 
autorizatiei de construire nr.X/29.02.2008 si proces verbal nr.X/07.10.2008. 

 Pretul vanzarii este de X lei, avand drept cumparator pe X 
 
  6.6. Cu  contractul de vânzare cump�rare nr. X/25.02.2010, persoana fizic� X 
vinde in asociere cu X – sotie, un imobil constand din: 
- apartamentul nr.2, situat la etajul I a blocului de locuinte X din com.X, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nrX a comunei cadastrale X. 
 
- apartamentul nr.3 situat la etajul I a blocului de locuinte X din com.X, sat X, identificat 
cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ........ 
- apartamentul nr. 4 situat la etajul I a blocului de locuinte X din com.X, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. X situat la etajul I a blocului de locuinte X din  com.X, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. X situat la etajul X a blocului de locuinte X din  com.X sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. X situat la etajul X a blocului de locuinte X din  com.X sat X. 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. X situat la etajul I a blocului de locuinte X din  com., sat X, identificat 
cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. X situat la mansarda blocului de locuinte X din  com.X, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. X situat la mansarda blocului de locuinte X din com.X, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. X situat la mansarda blocului de locuinte X din com.X sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. X situat la mansarda blocului de locuinte X din  com.X, sat X, 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale X. 
- apartamentul nr. 20 situat la mansarda blocului de locuinte X din  com.X sat ......., 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ........ 
- apartamentul nr. 21 situat la mansarda blocului de locuinte X din com........, sat ......., 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ........ 
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- apartamentul nr. 22 situat la mansarda blocului de locuinte X din  com.X, sat ......., 
identificat cu nr.cadastral X, inscris in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale ........ 
Dreptul de proprietate a imobilului a fost dobandit in baza Contractului de vanzare 
cumpare nr.X/28.07.2009,autentificat de BNP X. Pretul vanzarii este de X  lei, avand 
drept cumparator pe X. 
 
  6.7.Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/25.02.2010, persoana fizic� X 
vinde  un imobil constand din: 
- cota de ½  parti indivize din suprafata de 259 mp de cladire,situata in municipiul 
Suceava, str. X,jud.Suceava, cu nr. Cadastral X, inscrisa in cartea funciara nr. X a 
comunei cadastrale Suceava, provenita din conversia cartii funciare nr.X, a comunei 
cadastrale Suceava; 
- cota de ½  parti indivize din spatiul,situata in municipiul Suceava, str. X, jud.Suceava, 
compus din incaperile nr. 3/1- sala de mese si nr.4/1-spalator, cu nr. Cadastral XI, 
inscrisa in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale Suceava, provenita din conversia 
cartii funciare nr.X, a comunei cadastrale Suceava; 
- cota de ½ parti indivize, din activul situat in municipiul Suceava, str. X, jud.Suceava, 
cu nr. Cadastral X, inscrisa in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale Suceava, 
provenita din conversia cartii funciare nr.X, a comunei cadastrale Suceava; 
- cota de ½ parti indivize din spatiul, situata in municipiul Suceava, str. X, jud.Suceava, 
compus din incaperile nr. 4/2- sala de mese si nr.5 - depozit, si nr.7/1 - bucatarie cu nr. 
Cadastral X, inscrisa in cartea funciara nr. X a comunei cadastrale Suceava, provenita 
din conversia cartii funciare nr.X, a comunei cadastrale Suceava; 
- Dreptul de proprietate a imobilelor a fost dobandit in baza contractului de vanzare-
cumparare autentificat sub nr.X din data de 16.12.2004 la B.N.P. X din Suceava. Pretul 
vanzarii este de X lei, avand drept cumparator pe X. 
 
  6.8.Cu contractul de vânzare cump�rare nr.X/02.03.2010, persoana fizic� X  
vinde in asociere cu  X – sotie, un imobil constand din: 
 - suprafata de 7.500 mp teren arabil, situata in extravilanul comunei X a, jud. Suceava, 
cu nr. cadastral X, înscrisa in cartea funciara num�rul X a comunei cadastrale  X; 
- parcela 1A-teren arabil, in suprafa�a de 7160 mp, situata in extravilanul comunei 
Paltinoasa, jude�ul Suceava, cu nr. cadastral X înscrisa in cartea funciara nr.X a comunei 
cadastrale X; 
- parcela - teren faneata, in suprafata de 405 mp, situata in extravilanul com. X, cu 
nr.cadastral X, inscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale X; 
- suprafata de 558 mp teren fanea��, situata in extravilanul comunei X cu nr. cadastral X, 
înscrisa in cartea funciara nr........ a comunei cadastrale .......; 
-parcela 1A- teren arabil,in suprafa�a de 658 mp,  situata in extravilanul comunei ......., 
jud.Suceava, cu nr. cadastral X înscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale 
.......; 
-parcela 1A- teren arabil,in suprafa�a de 433 mp,  situata in extravilanul comunei ......., 
jud.Suceava, cu nr.cadastral X, înscrisa in cartea funciara nr.X a comunei cadastrale 
........ 
  Dreptul de proprietate a imobilelor a fost dobandit in baza contractului de 
vanzare-cumparare nr.X, autentificat de BNP X din Suceava, al contractului de vanzare-
cumparare nr.X/12.09.2008 autentificat de BNP X din ......., judetul Suceava si al 
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contractului de vanzare-cumparare nr.X/15.05.2008 autentificat de BNP X din 
Câmpulung  Moldovenesc, judetul Suceava. 
  Pretul vanzarii este de X lei, avand drept cumparator pe X. 
 
  6.9.Cu  contractul de vânzare cump�rare nr.X/31.05.2010, persoana fizic�  X 
vinde in asociere cu  X– un imobil constand din: 
- suprafa�a de 4.031 mp teren arabil, situata in intravilanul satului X, com. X jud. 
Suceava, identic cu parcelele nr.X de 768 mp, nr.326 arabila de 1891 mp si 
nr........arabila de 1372, înscrise in cartea funciara num�rul a comunei cadastrale  X; 
  Dreptul de proprietate a imobilelor a fost dobandit in baza contractului de 
vanzare-cumparare nr.X/26.06.1997, autentificat de BNP X din Suceava, a certificatului 
de mostenitor nr./31.05.2010 eliberat de Biroul Notarial Public X din Suceava. Pretul 
vanzarii este de X lei, din care X lei revenind  d.lui X, avand drept cumparator pe X 
 

  Organele de inspec�ie precizeaz� c� din analiza documentelor prezentate spre 
control precum �i din nota explicativ� dat� de contribuabil a reie�it faptul c� activitatea 
desf��urata de are caracter de continuitate si este o activitate cu caracter economic, 
imobilele anterior men�ionate au fost dobândite prin edificare si cump�rare si au fost 
destinate vânz�rii ulterioare, in scopul ob�inerii de venituri.   

Activitatea a fost începuta in data de  16.02.2004, data primei tranzac�ii. 
Din verific�rile efectuate, se constat� faptul c� plafonul de scutire la plata TVA 

reglementat de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, art. 152, alin. 1, a fost atins si dep��it la data de 11.12.06 in urma efectu�rii 
tranzac�iei men�ionata in contractul de vânzare cump�rare nr. X/11.12.06 autentificat la 
BNP X din Suceava. Dreptul de proprietate asupra imobilelor a fost dobândit în baza 
contractului de vânzare cump�rare nr.X/16.02.2004. 

Se precizeaz� de asemenea c� urmare a dep��irii plafonului de scutire men�ionat 
mai sus persoana fizica X avea obligatia sa solicite inregistrarea in baza de date a 
platitorilor de TVA, pana pe data de 10.01.2007, urmand ca din data de 01.02.2007 sa 
devina platitor de TVA. 

Intrucat contribuabilul nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA, organele de 
inspectie fiscala au procedat la inregistrarea acestuia in baza de date a platitorilor de 
TVA din oficiu, conform pct.62, alin.(2), lit.(a), din H.G.44/2004 din Normele 
Metodologice de aplicare a Titlului IV-TVA din L.571/2003 (republicata).                                                 

                                                                                                                       
       Din analiza contractelor de vanzare-cumparare, rezulta ca in perioada 01.02.2007 – 
30.06.2010, contribuabilul a efectuat un numar de 29 tranzactii imobiliare din care un 
numar de 15 (cinsprezece) tranzactii imobiliare, reprezinta operatiuni ce sunt scutite de  
T.V.A. (imobilele tranzactionate nu erau constructii noi, iar terenurile nu erau 
constribile la data tranzactiei) si 14 tranzactii imobiliare sunt impozabile din punct de 
T.V.A, conform prevederilor legale. 

Organele de inspec�ie fiscala au procedat la stabilirea bazei de impunere privind 
T.V.A., analizând fiecare din tranzac�iile ce sunt cuprinse in sfera de aplicare a T.V.A. 
(anexa 1), din care rezulta urm�toarele: 

- Baza impozabila   -    X lei; 
- T.V.A.                   -    X lei; 
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            Pentru T.V.A. stabilita suplimentar de plata s-au calculat accesorii in suma de X 
lei , din care: 

- major�ri în sum� de X lei, calculate pana la data de 30.06.2010; 
- dobânzi  în sum� de X lei, calculate începând cu data de 01.07.2010, pana pe 

data de 20.10.2010: 
- penalit��i in suma de X lei calculate la data de 20.10.2010. 

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

 
1. Referitor la suma de X lei reprezentând tax� pe valoare ad�ugat� rezultat� 

prin aplicarea procedeul sutei m�rite, Direc�ia General� a Finan�elor Publice e 
Jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac�, pentru tranzac�iile imobiliare 
efectuate în perioada 2007-2009, taxa pe valoare ad�ugat� se putea calcula prin 
aplicarea procedeului sutei m�rite, în condi�iile în care din documentele existente 
la dosarul cauzei nu rezult� c� pre�ul de vânzare include si taxa pe valoare 
ad�ugat�. 
 

În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate la persoana fizic� X, având ca 
obiectiv verificarea tranzac�iilor imobiliare desf��urate în perioada 01.02.2007 – 
30.06.2010, în vederea stabilirii taxei pe valoare ad�ugat� datorat� de acesta, s-a 
constatat c�, în perioada men�ionat�, persoana fizic� a efectuat un num�r de 29 tranzac�ii 
imobiliare din care un numar de 15 (cinsprezece) tranzactii imobiliare reprezinta 
operatiuni ce sunt scutite de T.V.A. (imobilele tranzactionate nu erau constructii noi, iar 
terenurile nu erau constribile la data tranzactiei) si 14 tranzactii imobiliare sunt 
impozabile din punct de T.V.A, conform prevederilor legale, din care a ob�inut venituri 
cu caracter de continuitate. 

 
La verificarea efectuat�, s-a constat faptul c� plafonul de scutire la plata TVA, 

reglementat de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, art. 152, alin. 1, a fost atins si dep��it la data de 11.12.2006, in urma 
efectu�rii tranzac�iei men�ionata in contractul de vânzare cump�rare nr.X/11.12.06. 
Dreptul de proprietate asupra imobilelor a fost dobândit în baza contractului de vânzare 
cump�rare nr.X/16.02.2004. 

În urma dep��irii plafonului de scutire, persoana fizica X avea obligatia sa solicite 
inregistrarea in baza de date a platitorilor de TVA pana pe data de 10.01.2007, urmand 
ca din data de 01.02.2007 sa devin� pl�titor de TVA. 

Intrucat contribuabilul nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA, organele de 
inspectie fiscala au procedat la inregistrarea acestuia din oficiu, conform pct.62, alin.(2), 
lit.(a), din H.G.44/2004 din Normele metodologice de aplicare a Titlului IV-TVA din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 

Organele de inspec�ie au stabilit c� societatea datoreaz� o tax� pe valoare 
ad�ugat� în sum� de X lei, rezultat� prin aplicarea cotei standard de 19% asupra bazei de 
impunere în sum� de X lei. 



 15 

Societatea sus�ine c�, la stabilirea taxei pe valoare ad�ugat�, organele de control 
trebuiau s� aplice procedeul sutei m�rite, respectiv X * 19/119, rezultând astfel o baz� 
de impunere în sum� de  lei �i o tax� pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei. 

Urmare celor precizate, rezult� c� diferen�a dintre taxa pe valoare ad�ugat� 
stabilit� prin procedeul cotei standard de X lei �i taxa pe valoare ad�ugat� calculat� prin 
procedeul sutei m�rite de X lei, este de X lei.  

Petentul precizeaz� de asemenea, c� organele de inspec�ie fiscal� în mod eronat au 
considerat baza impozabil� ca fiind egal� cu pre�ul final din contractele de vânzare 
cump�rare întrucât p�r�ile au avut în considerare un pre� total �i final care s� includ� 
toate taxele �i impozitele. 
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 137 alin. 1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
privind Codul fiscal aplicabil� pentru perioada verificat�, unde se prevede c�: 
 

Art. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
„Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii efectuate 

în interiorul ��rii 
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
 a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele 

prev�zute la lit. b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care 
urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, 
beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile direct legate de pre�ul acestor 
opera�iuni;” 

Din textul de lege men�ionat se re�ine c�, pentru livr�rile de bunuri, baza 
impozabil� a taxei pe valoarea ad�ugat� cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida 
ob�inut� de furnizor. 

 
Conform art. 140 alin. (1) �i alin. 2^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modific�rile �i complet�rile aplicabile pentru perioada verificat�, 
„(1) Cota standard este de 19% �i se aplic� asupra bazei de impozitare 

pentru opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt supuse 
cotei reduse.” 

Referitor la aplicarea acestor prevederi, Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, la pct. 23 prev�d urm�toarele: 

„23. (1) Taxa se determin� prin aplicarea cotei standard sau a cotelor 
reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. 

(2) Se aplic� procedeul sutei m�rite pentru determinarea sumei taxei, 
respectiv 19 x 100/119 în cazul cotei standard �i 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în cazul 
cotelor reduse, atunci când pre�ul de vânzare include �i taxa. De regul�, pre�ul 
include taxa în cazul livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de servicii direct c�tre 
popula�ie pentru care nu este necesar� emiterea unei facturi conform art. 155 alin. 
(7) din Codul fiscal, precum �i în orice situa�ie în care prin natura opera�iunii sau 
conform prevederilor contractuale pre�ul include �i taxa.” 



 16 

Conform art. 137 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil� pentru perioada verificat�: 

„(2) Baza de impozitare cuprinde urm�toarele:  
a) impozitele �i taxele, dac� prin lege nu se prevede altfel, cu excep�ia taxei 

pe valoarea ad�ugat�;”. 
 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� se 

determin� prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare, care cuprinde tot 
ceea ce constituie contrapartida ob�inut� de furnizor, inclusiv impozitele �i taxele, cu 
excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
Conform documentelor existente la dosar, contestatorul, cu toate c� avea 

obliga�ia s� se înregistreze în scopuri de TVA pân� la data de 10.01.2007, nu �i-a 
îndeplinit aceast� obliga�ie �i nu a colectat taxa pe valoarea ad�ugat� pentru vânz�rile 
efectuate, drept pentru care organele de inspec�ie fiscal� au procedat la determinarea 
taxei pe valoarea ad�ugat� prin aplicarea cotei de impozitare de 19% asupra bazei 
impozabile, respectiv s-a solicitat plata taxei pe care persoana impozabil� ar fi trebuit s� 
o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de TVA, 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 pân� la care nu au fost 
respectate prevederilor legale, rezultând o TVA necolectat� de X lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit pentru vânz�rile efectuate taxa pe 
valoarea ad�ugat� datorat� de contribuabil prin aplicarea cotei de TVA de 19% asupra 
bazei impozabile în sum� de X lei, rezultând o TVA de X lei. 

 
 În ceea ce prive�te sus�inerea petentului, c� baza de impunere a fost eronat 
calculat�, acestea nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât, a�a 
dup� cum rezult� din textele de lege ce au fost men�ionate, taxa pe valoarea ad�ugat� se 
determin� prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare, care cuprinde tot 
ceea ce constituie contrapartida ob�inut� de furnizor, inclusiv impozitele �i taxele, cu 
excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

Prin urmare, contrapartida ob�inut� de furnizor reprezint� contravaloarea 
bunurilor, care, conform prevederilor men�ionate, cuprinde impozitele �i taxele, cu 
excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� persoana fizic� nu a 

colectat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� vânz�rilor de imobile efectuate în perioada 
2007 – 2009, prin utilizarea cotei de 19%, aceasta necomportându-se ca pl�titor de 
TVA. 

A�a dup� cum rezult� din documentele existente la dosarul cauzei, la data 
vânz�rii m�rfurilor, pre�ul acestora nu putea include �i taxa pe valoarea ad�ugat�, 
în condi�iile în care persoana fizic� nu se înregistrase ca pl�titor de TVA, 
necolectând taxa pe valoarea ad�ugat� pentru vânz�rile efectuate, aceasta 
necomportându-se ca pl�titor de TVA. 
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De asemenea, se constat� faptul c� pentru tranzac�iile respective nu s-au emis 
facturi, ci s-au încheiat contracte de vânzare cump�rare în care nu s-a prev�zut c� pre�ul 
include �i TVA. 

 
Conform Ordinului Ministrului Finan�elor Publice  nr. 1873 din 12 aprilie 2011 

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 „în interpretarea �i 
aplicarea unitar� a art. 137 alin. (1) lit. a) �i art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i a pct. 23 alin. (1) �i (2) din 
titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pentru livr�rile taxabile de construc�ii �i de terenuri, taxa pe valoarea ad�ugat� 
colectat� aferent� se determin� în func�ie de voin�a p�r�ilor rezultat� din contracte 
sau alte mijloace de prob� administrate conform Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, dup� cum urmeaz�: 
    a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livr�rii [conform prevederilor 
pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe 
valoarea ad�ugat�", aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare], în cazul în care rezult� c�: 
    1. p�r�ile au convenit c� TVA nu este inclus� în contravaloarea livr�rii; sau 
    2. p�r�ile nu au convenit nimic cu privire la TVA. 
    b) prin aplicarea procedeului sutei m�rite [prev�zut la pct. 23 alin. (2) din 
Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea ad�ugat�", 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare], în cazul în care rezult� c� p�r�ile au convenit c� TVA este inclus� în 
contravaloarea livr�rii.” 
 
 Conform prevederilor men�ionate, în situa�ia în care în contractele de vânzare 
cump�rare p�r�ile nu au convenit nimic, cu privire la TVA, atunci cota se aplic� la pre�ul 
de livrare. 
 Din contractele de vânzare cump�rare existente la dosarul cauzei, rezult� c� 
p�r�ile nu au convenit nimic cu privire la TVA. 

Fa�� de cele prezentate, rezult� c�, în cazul în spe��, nu se poate aplica procedeul 
sutei m�rite pentru determinarea sumei taxei, întrucât pre�ul de vânzare nu include �i 
taxa pe valoarea ad�ugat�, persoana fizic� necomportându-se ca pl�titor de TVA în 
perioada respectiv�, iar în contractele încheiate nu s-a convenit nimic cu privire la TVA. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� organele de inspec�ie 

fiscal� au stabilit baza impozabil� pentru determinarea taxei pe valoarea ad�ugat� la 
nivelul contravalorii bunurilor prev�zut� în contractele de vânzare cump�rare. 

A�a dup� cum rezult� din textele de lege ce au fost men�ionate, taxa pe valoarea 
ad�ugat� se determin� prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare, care 
cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� de furnizor, inclusiv impozitele �i 
taxele, cu excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Prin urmare, contrapartida ob�inut� de furnizor reprezint� contravaloarea 
bunurilor prev�zut� în contractele de vânzare cump�rare, care, conform prevederilor 
men�ionate, cuprinde impozitele �i taxele, cu excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�. 
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Totodat�, la data efectu�rii tranzac�iilor pre�ul de vânzare al imobilelor nu putea 
include �i taxa pe valoarea ad�ugat�, cu atât mai mult cu cât persoana fizic� nu se 
înregistrase ca pl�titor de TVA, necolectând taxa pe valoarea ad�ugat� pentru imobilele 
vândute, aceasta necomportându-se ca pl�titor de TVA. 

Având în vedere c� pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii taxa pe valoarea 
ad�ugat� se determin� prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare, 
constituit� din tot ceea ce reprezint� contrapartid� ob�inut� sau care urmeaz� a fi 
ob�inut� de furnizor, inclusiv impozitele �i taxele, cu excep�ia taxei pe valoarea 
ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au determinat taxa pe valoarea 
ad�ugat� prin aplicarea cotei de TVA asupra contravalorii bunurilor vândute prev�zut� 
în contractele de vânzare-cump�rare. 
 

Având în vedere cele prezentate, documentele aflate la dosarul cauzei, precum �i 
prevederile legale în materie fiscal�, se re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� a fost 
calculat� de organele de inspec�ie fiscal� conform prevederilor legale, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� de persoana fizic� X, ca neîntemeiat�. 

 
2. În ceea ce prive�te diferen�a de tax� pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava se poate pronun�a asupra acestui capete de cerere în condi�iile în 
care prin contesta�ia formulat� societatea nu aduce nici o motiva�ie privind aceast� 
sum�. 

 
În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate la persoana fizic� X, s-a constatat 

c�, acesta a efectuat un num�r de 29 tranzac�ii imobiliare din care un numar de 15 
(cinsprezece) tranzactii imobiliare reprezinta operatiuni ce sunt scutite de T.V.A. 
(imobilele tranzactionate nu erau constructii noi, iar terenurile nu erau constribile la data 
tranzactiei) si 14 tranzactii imobiliare sunt impozabile din punct de T.V.A, conform 
prevederilor legale, din care a ob�inut venituri cu caracter de continuitate. 

Organele de inspec�ie au stabilit c� societatea datoreaz� o tax� pe valoare 
ad�ugat� în sum� de X lei, rezultat� prin aplicarea cotei standard de 19% asupra bazei de 
impunere în sum� de X lei. 

Prin contesta�ia formulat�, petentul contest� în totalitate TVA stabilit� 
suplimentar în sum� X lei (X lei x 19/100 = X lei), pe motiv c� organele de inspec�ie 
fiscal� trebuiau s� aplice procedeul sutei m�rite. 

Aplicând îns� procedeul sutei m�rite, rezult� o tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de X lei (X lei x 19/119 =X lei), rezultând o diferen�� la TVA de X lei (X lei - X 
lei = X lei), sum� care a fost analizat� la punctul anterior �i care a rezultat suplimentar 
ca urmare a aplic�rii de c�tre organele de inspec�iei fiscale a cotei standard de TVA 
asupra bazei impozabile �i nu prin aplicarea procedeului sutei m�rite, a�a cum sus�ine 
contestatorul. 

Petentul contest� în totalitate TVA stabilit� suplimentar de organele de inspec�ie 
fiscal�, în sum� X lei, în timp ce diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� rezultat� prin 
aplicarea procedeului sutei m�rite este de X lei. 

Din contesta�ia formulat� se re�ine c� motivele de drept �i de fapt prezentate de 
contestator se refer� la aplicarea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a cotei standard de 
TVA în loc de procedeul sutei m�rite. 
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Din cele men�ionate, rezult� c� petentul nu prezint� motivele de fapt �i de drept 
privind diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� contestat� în sum� de X lei. 
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 206 alin. 1 lit. c �i lit d din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
  „ART. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:     
    c) motivele de fapt �i de drept; 
   d) dovezile pe care se întemeiaz�” 
 

De asemenea, la pct. 2.5 din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
Administrare Fiscal�  Nr. 2137 din 25 mai 2011, privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�: 

2.5. 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. 
 

Prevederile mai sus men�ionate trebuie coroborate cu cele ale pct. 11.1 lit. b din 
acela�i act normativ, care stipuleaz�: 
 
       „11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    b) 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 
supuse solu�ion�rii;” 

 
Din analiza dispozi�iilor legale men�ionate mai sus, se re�ine c� în contesta�ie 

petentul trebuia s� men�ioneze atât motivele de fapt cât �i cele de drept, precum �i 
dovezile pe care se întemeiaz� acestea; întrucât argumentele prezentate nu sunt incidente 
spe�ei, acestea referindu-se la procedeul sutei m�rite, organele de solu�ionare a 
contesta�iei nu se pot substitui societ��ii cu privire la motivele pentru care în�elege s� 
conteste diferen�a de TVA în sum� de X lei.  

 Se re�ine de asemenea c� petentul, de�i contest� în întregime actele administrative 
emise de organele de inspec�ie fiscal�, respectiv Decizia de impunere nr. X din 
21.10.2011, nu aduce nici un argument �i document justificativ care s� combat� 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din care s� rezulte o situa�ie contrar� fa�� de 
cea constat� de acestea. 

În consecin��, contesta�ia va fi respins� ca nemotivat� pentru suma de X lei 
reprezentând tax� pe valoare ad�ugat�. 
 

3. Referitor la accesoriile în sum� de X lei, aferente taxei pe valoare ad�ugat� 
în sum� total� de X lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana fizic� X 
datoreaz� aceste accesorii începând ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� în condi�iile în care petentul sus�ine c� acestea trebuiau calculate 
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începând cu data la care organele de inspec�ie fiscal� au adus la cuno�tin�� 
obliga�ia de plat� a TVA. 

 
În fapt, organele de inspec�ie au calculat accesorii în sum� de X lei, aferente taxei 

pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, dup� cum urmeaz�: 
- major�ri de întârziere în sum� de X lei, calculate de la data de 26.07.2007 pân� la 
data de 30.06.2010; 
- dobânzi în sum� de X lei calculate începând cu data de 01.07.2010 pân� la data de 
20.10.2010; 
- penalit��i în sum� de X lei calculate de la data de 20.10.2010.  
 
 Accesoriile aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei sunt în cuantum 
de X lei, din care X reprezentând dobânzi, iar X lei reprezentând penalit��i de întârziere. 
 Accesoriile aferente taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei sunt în cuantum 
de X lei,  din care dobânzi în sum� de X lei  �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 
 

Contestatoarea consider� c� major�rile �i dobânzile trebuiau calculate începând 
cu data la care organele de inspec�ie fiscal� i-au adus la cuno�tin�� obliga�ia de plat� a 
TVA.  
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 156^2 �i 157 alin. 1din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, aplicabil pentru perioada verificat�, unde se precizeaz�: 

 
„ART. 156^2 

     Decontul de tax� 
Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie s� depun� la organele fiscale 

competente, pentru fiecare perioad� fiscal�, un decont de tax�, pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare celei în care se încheie perioada fiscal� respectiv�.” 

 
„Art. 157  
Plata taxei la buget  
1.Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale pân� la 

data la care are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau declara�iile 
prev�zute la art. 156^2 �i 156^3.” 

 
„ART. 158 

     Responsabilitatea pl�titorilor �i a organelor fiscale 
(1) Orice persoan� obligat� la plata taxei poart� r�spunderea pentru 

calcularea corect� �i plata la termenul legal a taxei c�tre bugetul de stat �i pentru 
depunerea la termenul legal a decontului �i declara�iilor prev�zute la art. 156^2 �i 
156^3, la organul fiscal competent, conform prezentului titlu �i legisla�iei vamale în 
vigoare.” 
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Conform textelor de lege enun�ate, pentru neachitarea la termenul de scaden�� de 
c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i 
de întârziere. 

 Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale pân� la data la 
care are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau declara�iile prev�zute la art. 
156^2 �i 156^3. 

 
Din cele precizate se re�ine c� persoana fizic� X avea obliga�ia s� achite taxa pe 

valoare ad�ugat� aferent� tranzac�iilor imobiliare efectuate în perioada 2007-2009, pân� 
la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare cele în care se încheie perioada respectiv�; 
 

� Prevederile art. 119 �i 120 din O.G. nr. 92/2000 privind Codul de procedur� 
fiscal�, unde se precizeaz�: 

 
„ART. 119 

     Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de 
plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 

(…) 
    ART. 120 
    Major�ri de întârziere 
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
 
 Conform art. I pct. 9 �i art. III alin. (1) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
39/2010, începând cu data de 1 iulie 2010, articolul 119 se modific� �i are urm�torul 
cuprins: 
 
     "ART. 119 
    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de 
plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.” 
 

Din cele precizate se re�ine c� persoana fizic� X avea obliga�ia s� achite taxa pe 
valoare ad�ugat� aferent� tranzac�iilor imobiliare efectuate în perioada 2007-2009, pân� 
la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare cele în care se încheie perioada respectiv�. 
 
 Din situa�ia privind calcularea TVA la X precum �i a accesoriilor aferente, 
reiese faptul c� organele de inspec�ie au calculat accesorii dup� cum urmeaz�: 
 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 25.07.2007, s-au calculat accesorii, începând cu data 
de 26.07.2007 pân� la 20.10.2010; 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 26.11.2007, s-au calculat accesorii începând cu data de 
27.11.2007 – 20.10.2010; 
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- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 25.12.2007, s-au calculat  accesorii începând cu data 
de 27.11.2007 – 20.10.2010; 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 25.06.2008, s-au calculat accesorii începând cu data de 
26.06.2008 – 20.10.2010; 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 26.01.2009, s-au calculat accesorii începând cu data de 
26.01.2008 – 20.10.2010; 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 25.03.2009, s-au calculat accesorii începând cu data de 
26.03.2009 – 20.10.2010; 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 25.08.2009, s-au calculat accesorii începând cu data de 
26.08.2009 – 20.10.2010; 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 25.09.2009, s-au calculat accesorii începând cu data de 
28.09.2009 – 20.10.2010; 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 26.10.2009, s-au calculat accesorii începând cu data de 
27.10.2009 – 20.10.2010. 

- pentru o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X lei, având 
termen de plata data de 26.11.2009, s-au calculat accesorii începând cu data de 
26.11.2009 – 20.10.2010; 

 
Accesoriile aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, pentru care 

contesta�ia a fost respins� ca nemotivat�, sunt în cuantum de X lei din care X 
reprezentând dobânzi iar X lei reprezentând penalit��i de întârziere. 
 Accesoriile aferente taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, pentru care 
contesta�ia a fost respins� ca neîntemeiat�, sunt în cuantum de X lei, din care dobânzi în 
sum� de X lei  �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 
 

Referitor la sus�inerea contestatorul conform c�reia major�rile �i dobânzile 
trebuiau calculate începând cu data la care organele de inspec�ie i-au adus la cuno�tin�� 
obliga�ia de plat�, acesta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât, 
pentru neachitarea la termen a taxei pe valoare ad�ugat�, organele de inspec�ie au 
calculat accesorii începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden��. 

 
Pentru taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de X, contesta�ia a fost respins� ca 

neîntemeiat� iar pentru diferen�a în sum� de X lei, ca nemotivat�,  
 
Din cele precizate se re�ine faptul c� organele de inspec�ie au calculat în mod 

legal au calculat accesoriile reprezentând major�ri de întârziere în sum� de X lei, 
dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i în sum� de X lei, în conformitate cu prevederile 
art. 119 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, citat anterior, fapt pentru 
care se va respinge contesta�ia pentru aceast� sum� ca neîntemeiat�. 
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Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul  prevederilor 
alin. 137 alin. 1, art. 140 alin. 1, art. 156^2 �i 157 alin. 1 din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, pct. 23, din Hot�rârea nr. 44/2004 privind Normele metodologice de 
aplicarea a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, prevederile 2.5 �i 11.1 din Ordinul 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137 din 25 mai 2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� prevederile Ordinului 1873/12.04.2011 din 12 aprilie 2011 
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, art. 206, 119 �i 120 din 
OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se: 

 
 

                                         D E C I D E : 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de persoana fizic� X 
împotriva Deciziei de impunere privind taxa pe valoare ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale 
stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane fizice care realizeaz� venituri impozabile din 
activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr. X din 21.10.2010, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 21.10.2010, înregistrat sub nr. X din 
21.10.2010, privind suma de X lei, reprezentând: 
 

�   X lei TVA  
�   X lei accesorii aferente TVA. 
 

       2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulate de persoana fizic� X 
împotriva Deciziei de impunere privind taxa pe valoare ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale 
stabilite de inspec�ia fiscal� la persoane fizice care realizeaz� venituri impozabile din 
activit��i economice nedeclarate organelor fiscale nr. X din 21.10.2010, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 21.10.2010, înregistrat sub nr. X din 
21.10.2010 privind suma de contestat� de X lei, reprezentând tax� pe valoare ad�ugat�. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV 
X 


