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                                                 DECIZIA nr.          /  

privind soluţionarea contestaţiei formulată de  
dl. .X. ,  

înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. 24482/08.06.2017 
 
 

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti prin 
Serviciul soluţionare contestaţii 1 a fost sesizată de către Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Ilfov cu adresa nr. IFG_AIF x, înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. 
x, completată cu adresa nr. IFG_AIF x, înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. x şi cu 
adresa nr. IFG_AIF x, înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. x  cu privire la contestaţia 
formulată de dl. .X. , în calitate de persoană fizică înregistrată în scopuri de TVA x, cu 
domiciliul în x, reprezentat de avocat x în baza împuternicirii avocaţiale seria B. nr. x, 
cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea act elor de procedur ă la x – y. 

  Obiectul contestaţiei înregistrată la registratura AJFP sub nr. x  şi la 
registratura DGRFPB sub nr. x, completată cu adresa nr.x înregistrată la DGRFPB 
sub nr. x îl constituie Decizia de reverificare nr. IFG_AIF x emisă de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, prin care s-a dispus reverificarea perioadei 
01.04.2012-31.08.2014 în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată. 

  Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.270 alin.(1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, stabilit în raport de data comunicării sub semnătură a Deciziei de 
reverificare contestată, respectiv 12.04.2017 şi de data depunerii contestaţiei la 
registratura AJFP respectiv 25.05.2017, aşa cum rezultă din ştampila registraturii 
acestei instituţii aplicată pe originalul contestaţiei, anexată la dosarul cauzei. 
 
                   Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 269, art. 
270, art. 272 alin. (2) si art 276 din Codul de procedură fiscală, Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Bucureşti este învestită să soluţioneze contestaţia 
formulată de dl. .X.. 
 

  I. Prin Decizia de reverificare nr. IFG_AIF x emisă de organele de 
inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finaţelor Publice Ilfov pe numele 
domnului .X. s-a dispus, în conformitate cu prevederile art.128 alin.(1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
reverificarea perioadei 01.04.2012-31.08.2014 în ceea ce priveşte taxa pe valoarea 
adăugată. 

  Prin decizia de reverificare s-a comunicat contribuabilului că inspecţia 
fiscală va începe la data de 12.04.2017 şi va avea drept obiectiv verificarea modului 



 2 

de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă şi implicaţiile în 
stabilirea stării de fapt fiscale privind obligaţiile fiscale supuse reverificării. 

  Motivele care au stat la baza reverificării au constat în „apariţia unor date 
suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuării inspecţiei fiscale 
constând în aplicarea cotei reduse de TVA în cazul unor tranzacţii imobiliare în cazul 
cărora faptul gnerator a interevnit înaintea transmiterii deptului de proprietate 
(avansuri) şi pentru care a fost aplicată cota redusă de TVA iar ulterior condiţiile 
prevăzute la art.140 alin. (2^1) lit.c) din Legea nr. 571/2003 nu au fost îndeplinite.” 

  II. Dl. .X. solicită anularea Deciziei de reverificare IFG_AIF x considerând-
o netemeinică şi nelegală, invocând următoarele: 

1. Aspecte de procedur ă: încălcarea de către organele de control a unor obligaţii 
imperative prevăzute de lege, respectiv: 

- neinformarea, atât pe parcursul analizei efectuate, cât şi după emiterea actului 
administrativ contestat, despre aspectele constatate în cadrul acţiunii; 

- dreptul la audiere conform art.9 din Codul de procedură fiscală; 

- dreptul de a fi ascultat; încălcarea acestui drept atrăgând nulitatea deciziei emise. 

2. Aspecte de fond : lipsa datelor suplimentare necunoscute organului de inspecţie 
fiscale la data efectuării inspecţiei fiscale care au stat la baza emiterii deciziei de 
reverificare. 

  Domnul .X. consideră că datele suplimentare menţionate în cuprinsul 
deciziei de reverificare nu se încadrează în conţinutul normei legale, nefiind date 
necunoscute organului fiscal la data efectuării inspecţiei. La data efectuării inspecţiei 
iniţiale, inspectorii fiscali au avut toate datele, actele şi informaţiile necesare efectuării 
inspecţiei fiscale, iar ulterior acesteia nu a intervenit niciun element modificator al 
tranzacţiilor efectuate de contestatar după data încheierii inspecţiei fiscale. 
 
  Drept urmare, contestatarul consideră că motivele invocate în decizia 
de reverificare nu se încadrează în categoria datelor suplimentare necunoscute 
organului fiscal la momentul controlului initial, astfel încât nu există niciun motiv de 
natură de a justifica reverificarea şi, în consecinţă, solicită anularea Deciziei de 
reverificare IFG_AIF x. 
                            
   III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, 
constatările organelor fiscale, susţinerile contestatarei şi prevederile legale în vigoare 
pe perioada supusă inspecţiei fiscale se reţin următoarele:  
 
 
3.1 ASPECTE PROCEDURALE  
 
3.1.1 Cu privire la dreptul de a fi informat pe par cursul desf ășurării inspec ției 
fiscale despre aspectele constatate în cadrul ac țiunii de inspec ție fiscal ă, iar la 
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încheierea acesteia, despre constat ările și consecin țele lor fiscale, dreptul de a 
fi audiat şi dreptul de a fi ascultat  
 

Contestatarul susţine că nu a fost informat niciodată, atât pe parcursul 
analizei efectuate, cât şi după emiterea actului administrativ constestat, despre 
aspectele constatate în cadrul acţiunii. 

În plus contestatarul invocă şi nerespectarea dreptului de a fi audiat şi 
ascultat fiindu-i încălcat dreptul său la apărare, fapt ce atrage nulitatea deciziei emise. 

 
În ceea ce priveşte nerespectarea dispoziţiilor art.130 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, referitoare la dreptul la informare pe 
parcursul inspecţiei fiscale şi dreptului contribuabilului de a fi ascultat înaintea luării 
unei decizii, la articolul de lege, mai sus menţionat, se prevede: 
 
„ART. 130  Dreptul contribuabilului/pl ătitorului de a fi informat  
(1) Contribuabilul/Plătitorul trebuie informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale 
despre aspectele constatate în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, iar la încheierea 
acesteia, despre constatările şi consecinţele lor fiscale. 
(2) Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de 
raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i 
acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu 
comunicarea proiectului de raport, organul de inspecţie fiscală comunică şi data, ora 
şi locul la care va avea loc discuţia finală. 
(3) Contribuabilul/Plătitorul poate renunţa la discuţia finală, notificând acest fapt 
organului de inspecţie fiscală. 
(4) Data încheierii inspecţiei fiscale este data programată pentru discuţia finală cu 
contribuabilul/plătitorul sau data notificării de către contribuabil/plătitor că renunţă la 
acest drept. 
(5) Contribuabilul/Plătitorul are dreptul să îşi prezinte, în scris, punctul de vedere cu 
privire la constatările organului de inspecţie fiscală, în termen de cel mult 5 zile 
lucrătoare de la data încheierii inspecţiei fiscale. În cazul marilor contribuabili 
termenul de prezentare a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucrătoare. 
Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducătorului 
organului de inspecţie fiscală”. 
 
“ART. 9 Dreptul de a fi ascultat 
(1)Înaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure 
contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la 
faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei.” 

 
“ART. 26 Dispozi ții speciale privind stabilirea r ăspunderii 
(1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 25 se stabilește prin decizie emisă de 
organul fiscal competent pentru fiecare persoană fizică sau juridică în parte. Decizia 
este act administrativ fiscal potrivit prezentului cod. 
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(2) înaintea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1), organul fiscal efectuează audierea 
persoanei potrivit art. 9. Persoana are dreptul să își prezinte în scris punctul de 
vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. 
(3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4) este nulă decizia de atragere a 
răspunderii solidare emisă fără audierea persoanei căreia i s-a atras răspunderea. 
Dispozițiile art. 9 alin. (3) rămân aplicabile.” 
 

Faţă de prevederile legale mai sus menţionate, din documentele 
existente la dosarul cauzei se reţin următoarele: 

 
- inspecţia fiscală parţială a fost iniţiată în baza Avizului de inspecţie fiscală înregistrat 
la AJFP Ilfov sub nr. IFG_AIF x, aviz comunicat contribuabilului sus semnătură de 
primire în data de 11.01.2017, contribuabilul fiind însţiinţat că va face obiectul unei 
inspecţii fiscale pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale şi/sau 
operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscală, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii 
obligaţiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare şi a obligaţiilor fiscale 
principale privind taxa pe valoarea adăugată pe perioada 01.09.2014 – 31.12.2016. 

  Pe întreaga durată a inspecţiei fiscale parţiale desfăşurată în perioada 
25.01.2017 – 20.04.2017 contestatarul a fost reprezentat de y în baza delegaţiei 
înregistrată sub nr. x care a pus la dipoziţia organelor de control documentele 
solicitate în vederea efectuării inspecţiei fiscale. 
 
- în data de 11.04.2017 a fost emisă Decizia de reverificare nr. IFG_AIF x prin care 
contribuabilul a fost înştiinţat că va fi supus reverificării pentru TVA pe perioada 
01.04.2013-31.08.2014, decizie comunicată acestuia sub semnătură de primire în 
data de 12.04.2017. 
  Prin Decizia de reverificare, organele de control au adus la cunoştinţa 
contribuabilului următoarele: 
„Pe parcursul inspecţiei fiscale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de 
specialitate şi/sau juridică. [...] 
Pentru informarea dumneavoastră, facem precizarea că drepturile şi obligaţiile 
contribuabilului/plătitorului pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale sunt 
reglementate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 713/2004 privind aprobarea Cartei 
drepturilor şi obligaţiilor contribuabilului pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, 
publicat în MO Partea I, nr. 977 din 25 octombrie 2004”. 
 
- în data de 19.04.2017 a fost emisă  „Înştiinţare pentru discuţia finală” înregistrată la 
AJFP Ilfov sub nr. IFG_AIF x prin care contribuabilul a fost informat că are 
posibilitatea sa-şi exprime punctul de vedere cu privire la constatările organelor de 
inspecţie fiscală, înştiinţare comunicată contribuabilului împreună cu un proiect de 
Raport de Inspecţie fiscală sub semnătură la data de 19.04.2017; 
 
- în data de 04.05.2017 contribuabilul depune la AJFP Ilfov un punct de vedere cu 
privire la constatările fiscale incluse în Proiectul Raportului de inspecţie fiscală din 
data de 20.04.2017, înregistrat sub nr. IFG_AIF x, din care rezultă că are obiecţiuni 
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cu privire la constatările făcute de organele de control, fapt ce contravine afirmaţiei 
acestuia că nu a fost informat cu privire la aceste constatări. 
 
  În consecinţă, din cele prezentate anterior reiese faptul că dl. .X. a fost 
informat pe parcursul derulării inspecţiei fiscale de constatările organelor de control, a 
primit un Proiect de Raport de Inspecţie fiscală şi a fost informat că are posibilitatea 
să-şi exprime punctul de vedere cu privire la acesta, formulând în acest sens şi un 
punct de vedere, drept pentru care motivaţia contestatorului cu privire la aspectele 
procedurale invocate anterior nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a 
contestaţiei. 
 
 
3.1.2 Cu privire nulitatea actului administrativ co ntestat  
 

Cauza supus ă solu ţionării este dac ă aspectele procedurale 
invocate de contribuabil la punctul 3.1.1 sunt de n atur ă să conduc ă la nulitatea 
Deciziei de reverificare IFG_AIF x.  
 

În fapt , prin Decizia de reverificare nr. IFG_AIF x, Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov a dispus reverificarea TVA pentru perioada 
01.04.2012 – 31.08.2014. 
 
  Contribuabilul susţine că organul fiscal avea obligaţia să procedeze la 
ascultarea contribuabilului înainte de emiterea deciziei de reverificare, invocând faptul 
că încălcarea dreptului de a fi ascultat atrage sancţiunea nulităţii deciziei emise. 
 

În drept , potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, se reţin următoarele: 

 
“Art. 49 Nulitatea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situații: 
a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competența; 
b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele și 
calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori 
denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului administrativ sau a 
semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepția prevăzută la art. 46 
alin. (6), precum și organul fiscal emitent; 
c) este afectat de o gravă și evidentă eroare. Actul administrativ fiscal este afectat de 
o gravă și evidentă eroare atunci când cauzele care au stat la baza emiterii acestuia 
sunt atât de viciate încât, dacă acestea ar fi fost înlăturate anterior sau concomitent 
emiterii actului, ar fi determinat neemiterea sa. 
(2) Nulitatea se poate constata de organul fiscal competent sau de organul de 
soluționare a contestației, la cerere sau din oficiu. în situația în care nulitatea se 
constată de organul fiscal competent, acesta emite o decizie ce se comunică 
contribuabilului/plătitorului. 
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(3) Actele administrative fiscale prin care sunt încălcate alte prevederi legale decât 
cele prevăzute la alin. (1) sunt anulabile. Prevederile art. 50 sunt aplicabile în mod 
corespunzător.” 

 
În conformitate cu prevederile acestui articol de lege citat mai sus, 

nulitatea actului administrativ fiscal este determinată doar de lipsa unuia dintre 
elementele actului administrativ fiscal expres prevăzute de lege, referitoare la organul 
competent, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului 
administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia 
prevăzută la art. 43 alin.(3) din acelasi act normativ. 

 
Astfel, invocările ridicate de contestator privind nulitatea Decizia de 

reverificare nr. IFG_AIF x nu pot fi reţinute ca întemeiate, întrucât : 
 

Potrivit doctrinei, nulitatea constituie sancţiunea care loveşte orice act 
juridic săvârşit fără respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru validitatea sa 
iar, în speţă, actul administrativ fiscal contestat conţine elementele a căror lipsă ar fi 
determinat nulitatea sa, acestea fiind prevăzute în mod explicit şi limitativ la art. 49 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi 
completările ulterioare, citat mai sus. 

 
Totodată, trăsăturile generale ale nulităţii sunt nesocotirea dispoziţiilor 

legale privitoare la elementele imperative pe care trebuie să le conţină actul 
administrativ fiscal, producerea unei vătămări precum şi că respectiva vătămare să 
nu poată fi înlăturată în alt mod decât prin anularea actului, astfel încât se desprinde 
concluzia că sancţiunea nulităţii intervine ca o ultimă raţiune, numai în măsura 
îndeplinirii cumulate a condiţiilor mai sus prezentate, iar, în speţă, o atare vătămare 
nu a fost provocată contestatoarei. 

 
Astfel, o atare vătămare nu poate fi reţinută în cauză, elementul invocat 

de petentă, respectiv faptul că i s-a încălcat dreptul la apărare prevăzut de art.9 (1) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare,  
nu poate fi luat în considerare întrucât este contrazis chiar prin depunerea 
contestaţiei analizată prin prezenta decizie, care reprezintă cea mai bună manifestare 
a dreptului la apărare a contribuabilului şi care dovedeşte, totodată, că petentei i-a 
fost respectat pe deplin dreptul la apărare. 

 
Se reţine că specificul activităţii de inspecţie fiscală presupune 

verificarea înscrisurilor şi evidenţelor pe care dispoziţiile legale le impun în vederea 
stabilirii obligaţiilor fiscale astfel încât proba cu înscrisuri are o importanţă 
covârşitoare în cazul stabilirii obligaţiilor fiscale, realitate care trimite spre concluzia 
potrivit căreia necesitatea asigurării unei audieri orale a contribuabilului nu este 
relevantă în speţă, fiind pe deplin suficientă acordarea permisiunii, prin lege, de a 
formula observaţii scrise, drept de care contribuabilul s-a folosit prin depunerea 
contestaţiei, şi de a depune la dosarul cauzei orice înscrisuri pe care contribuabilul le 
consideră necesare.  
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Având în vedere cele de mai sus, se reţine că dreptul la apărare al 

contribuabilului nu a fost nesocotit întrucât petenta nu a fost împiedicată să formuleze 
contestaţia în cauză, astfel încât va fi respinsă excepţia ridicată de contribuabil. 

 
 Având în vedere cele anterior prezentate, se retine ca aspectele 

procedurale invocate de dl. .X. sunt neîntemeiate si urmeaza a fi respinse ca atare, 
drept pentru care se va proceda la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

 
 
3.2 ASPECTE DE FOND cu privire la Decizia de reveri ficare nr. IFG_AIF x  
 
     Cauza supus ă solu ţionarii este dac ă în mod corect organele de 
inspec ţie fiscal ă din cadrul Administra ţiei Jude ţene a Finan ţelor Publice Ilfov au 
dispus reverificarea perioadei 01.04.2012 – 31.08.2 014 în ceea ce prive şte taxa 
pe valoarea ad ăugată, emi ţând Decizia de reverificare nr. IFG_AIF x. 

  În fapt , prin Decizia de reverificare nr. IFG_AIF x  emisă pe numele 
domnului .X., organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Ilfov au dispus reverificarea perioadei 01.04.2012-31.08.2014 în 
ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată ce a făcut obiectul unei inspecţii fiscale 
anterioare, finalizată cu raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de 17.04.2015. 

  Motivele care au stat la baza reverificării au constat în „apariţia unor date 
suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuării inspecţiei fiscale 
constând în aplicarea cotei reduse de TVA în cazul unor tranzacţii imobiliare în cazul 
cărora faptul gnerator a intervenit înaintea transmiterii dreptului de proprietate 
(avansuri) şi pentru care a fost aplicată cota redusă de TVA iar ulterior condiţiile 
prevăzute la art.140 alin. (2^1) lit.c) din Legea nr. 571/2003 nu au fost îndeplinite.” 

  În drept , potrivit prevederilor art.118 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ în 
vigoare la data emiterii Deciziei de reverificare nr. IFG_AIF x: 

“ART. 118 Reguli privind inspec ția fiscal ă 

(3) Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de creanţă şi 
pentru fiecare perioadă suspusă impozitării.” 

  Totodată, potrivit prevederilor art.128 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din acelaşi 
act normativ:  

“ART. 128 Reverificarea  

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de 
inspecţie fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o 
anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare 
necunoscute organului de inspecţie fiscală la data efectuării inspecţiei fiscale, care 
influenţează rezultatele acesteia. 



 8 

(2) Prin date suplimentare se în ţelege informa ţii , documente sau alte înscrisuri 
obţinute ca urmare a unor controale inopinate desfăşurate la alţi contribuabili/plătitori 
ori comunicate organului fiscal  de către organele de urmărire penală sau de alte 
autorit ăţi publice  ori obţinute în orice mod de organul de inspecţie fiscală, de natură 
să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare. 

(3) La începerea acţiunii de reverificare, organul de inspecţie fiscală este obligat să 
comunice contribuabilului/plătitorului decizia de reverificare, care poate fi contestată 
în condiţiile prezentului cod.” 

  Potrivit prevederilor legale citate, inspecţia fiscală se efectuează o 
singură dată pentru fiecare tip de creanţă, însă prin excepţie conducătorul inspecţiei 
fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă au apărut date 
suplimentare necunoscute organelor de inspecţie fiscală la data efectuării verificărilor, 
care influenţează rezultatele acestora. Organele de inspecţie fiscală sunt obligate să 
comunice contribuabilului decizia de reverificare, care poate fi contestată conform 
legii.  

  Totodată, incidente speţei îi sunt aplicabile şi următoarele prevederi din 
Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale: 
„4.  Dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie 
socială şi pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării  
Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau 
contribuţie socială şi pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării.  
Totuşi, în cazul în care, de la data încheierii inspecţiei fiscale şi până la data împlinirii 
termenului de prescripţie, apar date suplimentare, necunoscute organelor de 
inspecţie fiscală la data efectuării verificărilor, sau erori de calcul care influen ţează 
rezultatele acestora , conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide 
reverificarea unei anumite perioade.  
Datele suplimentare pe care se fundamentează decizia de reverificare a unei anumite 
perioade pot rezulta din situaţii cum sunt:  
   - efectuarea unui control încrucişat asupra documentelor justificative ale unui grup 
de contribuabili din care faceţi parte şi dumneavoastră;  
   - obţinerea pe parcursul acţiunilor de inspecţie fiscală efectuate la alţi contribuabili a 
unor documente sau informaţii suplimentare referitoare la activitatea dumneavoastră, 
într-o perioadă care a fost deja supusă inspecţiei fiscale;  
   - solicitări ale organelor de urmărire penală ori ale altor organe sau instituţii 
îndreptăţite potrivit legii;  
   - informa ţii ob ţinute în orice alt mod, de natur ă să modifice rezultatele 
inspec ţiei fiscale anterioare. “ 

  Din documentele anexate la dosarul contestaţiei, se reţine că dl. .X. a făcut 
obiectul unei inspecţii fiscale parţiale iniţiată în baza Avizului de inspecţie fiscală 
înregistrat la AJFP Ilfov sub nr. IFG_AIF x, aviz comunicat contribuabilului sus 
semnătură de primire în data de 11.01.2017, prin care a fost înştiinţat că va face 
obiectul unei inspecţii fiscale pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor 
fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscală, a corectitudinii şi 
exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare şi a 
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obligaţiilor fiscale principale privind taxa pe valoarea adăugată pe perioada 
01.09.2014 – 31.12.2016. 
 

În timpul inspecţiei fiscale desfăşurate în perioada 25.01.2017 – 
20.04.2017 au fost identificate tranzacţii imobiliare (vânzările din Str y nr. y) pentru 
care au fost încasate avansuri prin operaţiuni care s-au desfăşurat în afara perioadei 
specificate în avizul de inspecţie fiscală nr. IFG_AIF x (01.09.2014 – 31.12.2016) şi 
pentru care existau indicii privind nerespectarea legislaţiei fiscale în ceea ce priveşte 
aplicarea art. 140 alin. (2^1) lit.c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
- la apartamentul x: Promisiune bilaterală de vânzare nr. x în baza căreia s-a încasat 
avans şi Contract de vânzare -  cumpărare nr. x; 
- la apartamentul y: Promisiune bilaterală de vânzare nr. y în baza căreia s-a încasat 
avans şi Contract de vânzare -  cumpărare nr. y; 
- la apartamentul z: Promisiune bilaterală de vânzare nr. z în baza căreia s-a încasat 
avans şi Contract de vânzare -  cumpărare nr. z. 
 
  Conform contractelor de vânzare cumpărare dezvoltatorul a aplicat cote 
de TVA diferite în cazul acestor imobile, respectiv 5% pentru locuinte şi 24% pentru 
locurile de parcare, tranzacţiile fiind considerate de organele fiscale operaţiuni unice 
din punct de vedere economic. În temeiul art.11 alin.(1) din Codul fiscal, organele de 
inspecţie fiscale au recalculat TVA prin aplicarea cotei de 24%, utilizând ca metodă 
de calcul suta mărită. 
 

Aspectele cu privire la nerespectarea legislaţiei fiscale în materie de 
TVA, pentru perioada 01.04.2012-31.08.2014 au fost semnalate şi de Camera de 
Conturi Iflov în Decizia nr. x. 

  În Raportul Curţii de Conturi încheiat de auditorii publici externi din cadrul 
Camerei de Conturi Ilfov se menţionează: 

„Din analiza RIF nr. x şi a documentelor aferente, dar şi prin încruci şarea unor date 
din cuprinsul acestora cu informa ţiile furnizate de y şi z”.  

  Astfel, se reţine faptul că, ulterior derulării inspecţiei fiscale, Curtea de 
Conturi a sesizat organelor fiscale din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Ilfov aspecte de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare şi 
a impus o serie de măsuri pentru înlăturarea acestora. 

  În Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 
sunt prevăzute următoarele aspecte: 
 
„Art. 33  
[...](3)  În situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi 
regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii 
entităţii publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi 
dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entităţii 
auditate. “ 
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„Art. 43. -  În baza constatărilor sale, Curtea de Conturi stabileşte:  
   a) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale din 
domeniul financiar, contabil şi fiscal;  
   b) blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea 
nelegală sau ineficientă a acestora;  
   c) înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiarcontabilă sau fiscală 
controlată. “ 
 
rezultând astfel caracterul obligatoriu al constatărilor şi măsurilor impuse de Curtea 
de Conturi. 

  Astfel, prin Decizia Camerei de Conturi Ilfov nr. x s-a dispus: 

„Luarea tuturor măsurilor ce se impun (inclusiv dispunerea reverificării), în vederea 
determinării corecte – pentru perioada supusă verificării, a situaţiei fiscale a 
contribuabilului (.x.)[...]” 

„Extinderea verificării şi luarea măsurilor legale ce se impun, şi în cazul celorlalte 
operaţiuni (contracte de vânzare – cumpărare aferente imobilelor din str. y), la care 
echipa de control a semnalat abateri cu privire la TVA colectată [...] – aferente unor 
contracte de vânzare  cumpărare încheiate în perioada ulterioar ă  depunerii cererii 
de rambursare TVA cu sold negativ înscrisă în Decontul de TVA nr. x” 

  În consecinţă, având în vedere cele reţinute mai sus, prevederile legale în 
materie în vigoare la data emiterii Deciziei de reverificare nr. IFG_AIF x, documentele 
existente la dosarul cauzei, rezultă că în mod legal organele de inspecţie fiscală din 
cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov au decis reverificarea taxei 
pe valoarea adăugată aferente perioadei 01.04.2012-31.08.2014, astfel că, în temeiul 
prevederilor art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3741/2015 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, se va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de 
dl. .X. împotriva Deciziei de reverificare.  

  Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 9 alin.(1), art.26, art.49, 
art. 118 alin.(3), art. 128 alin.(1), (2), (3), art. 130 din Legea nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 4 din Carta 
drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, art. 33 
alin.(3) şi art.(43) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi, se: 

 
DECIDE 
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  Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaţiei formulată de dl. .X.  
împotriva Deciziei de reverificare nr. IFG_AIF x emisă de organele de inspecţie fiscală 
din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov. 
  

 Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Ilfov sau la Tribunalul Bucureşti 
în termen de 6 luni de la data comunicării.  
 
 
 

      


