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DECIZIA nr. 41/19.05. 2011 
   privind soluþionarea contestaþiei formulatã de 

I.I. "D.A."
înregistratã la DGFP V sub nr. ''''''''/19.04.2011

Cu  adresa  nr.  2225/29.04.2011  înregistratã  la  Direcþia  Generalã  a  Finanþelor 
Publice  a judeþului V sub nr. ''''''''/05.05.2011 Direcþia Generalã a Finanþelor Publice V a 
judeþului -Activitatea de Inspecþie Fiscalã a înaintat dosarul contestaþiei formulatã de I.I. 
D.A CIF ----(CNP:----) din B---, str. ----- jud. V, împotriva Deciziei de impunere privind taxa 
pe valoare adãugatã ºi alte obligaþii fiscale stabilite de inspecþia fiscalã la  persoanele 
fizice, care realizeazã venituri impozabile din activitãþi economice nedeclarate organelor 
fiscale nr. -----/16.03.2011 întocmitã de reprezentanþi ai A.I.F. V-Biroul Inspecþie Fiscalã 
persoane Fizice. 

Decizia  de  impunere  nr.  -----/16.03.2011  a  avut  la  bazã  mãsurile  stabilite  de 
organele de control prin Raportul de inspecþia fiscalã încheiat la data de 16.03.2011 ºi  
înregistrat la organul fiscal sub nr. -----/16.03.2011. 

Obiectul contestaþiei îl constituie suma totala de ***** lei reprezentând: 
- ***** lei -TVA de platã; 
-  ***** lei -majorãri de întârziere aferente TVA. 
Contestaþia a fost depusã în termenul legal de 30 de zile prevãzut de art.207 alin.

(1)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã,  republicatã  în  data  de 
31.07.2007-Titlul IX “soluþionarea contestaþiilor formulate împotriva actelor administrative 
fiscale”, respectiv actul atacat a fost comunicat contribuabilului în data de 23.03.2011 iar 
contestaþia  a  fost  depusã  la  data  de  19.04.2011  ºi  înregistrata  la  DGFP  V  sub  nr. 
''''''''/19.04.2011 ºi la  A.I.F. V sub nr. 2139/20.04.2011. 

Procedura fiind îndeplinitã, s-a trecut la analiza pe fond a contestaþiei. 
I.  Susþinerile persoanei contestatoare sunt urmãtoarele: 
-  Prin decizia de impunere nr. -----/16.03.2011, TVA de platã în sumã de ***** lei s-

a calculat doar  la mãrfa vândutã nu ºi la cea primitã;
- nu a avut cunoºtinþã de faptul cã dacã depãºeºte cifra de afaceri de 35.000 euro 

devine plãtitor de TVA ºi nici nu a fost înºtiinþatã de organele în drept de acest lucru.
- þigãrile care se vând cu un adaos de 3-4% reprezintã o pondere de 80-85% din 

mãrfuri. 
Faþã de cele de mai sus petenta solicitã recalcularea taxei pe valoarea adãugatã 

deoarece neavând altã sursã de venit nu poate achita suma de ***** lei.
II. Prin Decizia de impunere privind taxa pe valoare adãugatã ºi alte obligaþii fiscale 

stabilite de inspecþia fiscalã la persoanele fizice, care realizeazã venituri impozabile din 
activitãþi  economice  nedeclarate  organelor  fiscale  nr.  -----/16.03.2011  întocmitã  de 
reprezentanþi ai A.I.F. V-Biroul Inspecþie Fiscalã persoane Fizice s-au stabilit în sarcina 
I.I. .D.A, CIF: ----1(CNP:---) din B., str. ------- jud. V obligaþii suplimentare de platã în sumã 
de --- lei din care TVA în sumã de ***** lei ºi majorãri de întârziere (dobânzi) ºi penalitãþi  
de întârziere în sumã de ***** lei.

Motivul de fapt invocat de organul de inspecþie fiscalã îl constituie faptul cã petenta 
nu s-a înregistrat în termen ca plãtitor de TVA.

Organul  de  inspecþie  fiscalã  a  constatat  cã  la  data  de  30.11.2009,   I.I.  DUP 



ANIªOARA  a realizat o cifrã de afaceri în sumã de x lei ce depãºeºte plafonul de 35.000 
euro prevãzut de art. 152 alin(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile 
ºi completãrile ulterioare ºi în conformitate cu prevederile art. 152 alin. (6) din acelaºi act  
normativ avea obligaþia sã solicite înregistrarea ca plãtitor de TVA ºi sã devinã plãtitor de 
tva începând cu data de 01.01.2010. 

I.I.  D.A   a  fost  luatã  în  evidenþã   ca  plãtitor  de  TVA  începând  cu  data  de 
01.03.2011.

 Faþã de aceste constatãri,  prin raportul de inspecþie fiscalã nr. -----/16.03.2011 
care a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestate, organul de inspecþie fiscalã 
aratã cã a calculat taxa pe valoarea adãugatã colectatã în sumã de --- lei, cu procentul de 
19% asupra vânzãrilor realizate în perioada 01.01-30.06.2010, conform prevederilor art.  
140 alin, (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ºi suma de ----lei cu procentul de 24% 
pentru veniturile în sumã de ---- lei realizate în perioada 01.07-31.12.2010.

Totodatã a consemnat cã pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010 contribuabilul nu 
are dreptul sã deducã TVA aferentã achiziþiilor de bunuri dar are dreptul sã ajusteze baza 
de  impozitare  în  primul  decont  depus  dupã  înregistrare  sau  dupã  caz  într-un  decont 
ulterior, conform art. 153 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile ºi  
completãrile ulterioare. 

Pentru  diferenþa  constatatã  de  inspecþia  fiscalã,  în  conformitate  cu  prevederile 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile ulterioare 
au fost calculate dobânzi(majorãri de întârziere) ºi penalitãþi de întârziere în sumã de ***** 
lei. 

III.  Din analiza  actelor  ºi  documentelor  existente la  dosarul  cauzei,  în  raport  cu 
prevederile  legale  aplicabile  speþei  ºi  având  în  vedere  motivaþiile  invocate  de 
contestatoare, se reþin urmãtoarele:

Cauza  supusã  soluþionãrii  este  dacã   I.I.  D.  A.  datoreazã  bugetului  general 
consolidat  al  statului  suma de  *****  lei,  din  care:  *****  lei  diferenþã  T.V.A.  ºi  *****  lei  
dobânzi (majorãri de întârziere) ºi penalitãþi de întârziere aferente, în condiþiile în care nu 
s-a înregistrat ca plãtitoare de taxã pe valoarea adãugatã la termenul legal.

În fapt, ca urmare a inspecþiei fiscale  desfãºuratã la  I.I. D.A, prin actele de control  
întocmite s-a menþionat faptul cã, în urma verificãrii efectuate, s-a constatat cã aceasta nu 
s-a înregistrat ca plãtitoare de T.V.A. în termenul legal, motiv pentru care s-a procedat la 
intrarea în legalitate, prin înregistrarea acesteia ca plãtitoare de T.V.A. ºi stabilirea unei 
diferenþe  de  T.V.A.  în  sumã  de   *****  lei   pentru  perioada  01.01.-31.12.2010  ºi  a 
dobânzilor (majorãri de întârziere) ºi penalitãþilor de întârziere aferente, în sumã de ***** 
lei, calculate pânã la data de 16.03.2011.

Împotriva acestor constatãri I.I. D.A a depus contestaþie în calea administrativã de 
atac  arãtând cã nu a cunoscut faptul cã la depãºirea cifrei de afaceri de 35.000 euro avea 
obligaþia sã se înregistreze ca plãtitor  de TVA  iar  organele în  drept  nu i-au adus la 
cunoºtinþã aceastã obligaþie.

 În drept, se fac aplicabile prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare,  ºi ale H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor  
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificãrile  ºi  
completãrile ulterioare, valabile în perioada verificatã alastfel:
„ Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
    ART. 152
    (1) Persoana impozabilã stabilitã în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a cãrei  
cifrã de afaceri anualã, declaratã sau realizatã, este inferioarã plafonului de 35.000 euro, 
al cãrui echivalent în lei se stabileºte la cursul de schimb comunicat de Banca Naþionalã a 
României la data aderãrii  ºi  se rotunjeºte la urmãtoarea mie, poate solicita scutirea de 
taxã, numitã în continuare regim special de scutire, pentru operaþiunile prevãzute la art. 
126 alin. (1), cu excepþia livrãrilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite 



conform art. 143 alin. (2) lit. b).
    (2)  Cifra  de  afaceri  care  serveºte  drept  referinþã  pentru  aplicarea  alin.  (1)  este 
constituitã din valoarea totalã a livrãrilor de bunuri ºi a prestãrilor de servicii efectuate de 
persoana  impozabilã  în  cursul  unui  an  calendaristic,  care  ar  fi  taxabile  dacã  nu  ar  fi  
desfãºurate de o micã întreprindere, operaþiunile rezultate din activitãþi economice pentru 
care locul livrãrii/prestãrii se considerã ca fiind în strãinãtate, dacã taxa ar fi deductibilã, în 
cazul în care aceste operaþiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit.  
b),  operaþiunile  scutite  cu  drept  de  deducere  ºi  cele  scutite  fãrã  drept  de  deducere, 
prevãzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) ºi f), dacã acestea nu sunt accesorii activitãþii  
principale, cu excepþia urmãtoarelor:
    a) livrãrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 
alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilã;
    b) livrãrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) 
lit. b).
    
    (6) Persoana impozabilã care aplicã regimul special de scutire ºi a cãrei cifrã de afaceri,  
prevãzutã la alin. (2), este mai mare sau egalã cu plafonul de scutire în decursul unui an 
calendaristic,  trebuie  sã  solicite  înregistrarea  în  scopuri  de  TVA,  conform art.  153,  în 
termen de 10 zile de la data atingerii sau depãºirii plafonului. Data atingerii sau depãºirii  
plafonului se considerã a fi prima zi a lunii calendaristice urmãtoare celei în care plafonul a 
fost atins sau depãºit. Regimul special de scutire se aplicã pânã la data înregistrãrii în  
scopuri de TVA, conform art. 153. Dacã persoana impozabilã respectivã nu solicitã sau 
solicitã înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul sã stabileascã 
obligaþii privind taxa de platã ºi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sã fie  
înregistrat în scopuri de taxã, conform art. 153.
      (9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare ºi ajustãrile de efectuat în cazul  
modificãrii regimului de taxã”.
    Norme metodologice:
    „61.(2) La determinarea cifrei de afaceri prevãzute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se 
cuprind inclusiv  facturile  emise pentru  avansuri  încasate  sau neîncasate ºi  alte  facturi 
emise înainte de data livrãrii/prestãrii pentru operaþiunile prevãzute la art. 152 alin. (2) din 
Codul fiscal.
    62. (1) Persoanele care aplicã regimul special de scutire, conform art. 152 din Codul  
fiscal, au obligaþia sã þinã evidenþa livrãrilor de bunuri ºi a prestãrilor de servicii care ar fi  
taxabile  dacã  nu  ar  fi  realizate  de  o  micã  întreprindere,  cu  ajutorul  jurnalului  pentru 
vânzãri,  precum ºi  evidenþa bunurilor  ºi  a  serviciilor  taxabile  achiziþionate,  cu ajutorul  
jurnalului pentru cumpãrãri.
    (2) În cazul în care persoana impozabilã a atins sau a depãºit plafonul de scutire ºi nu a 
solicitat  înregistrarea conform prevederilor  art.  152  alin.  (6)  din  Codul  fiscal,  organele 
fiscale competente vor proceda dupã cum urmeazã:
    a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificatã de organele de 
inspecþie fiscalã înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform 
art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilã ar fi  
trebuit sã o colecteze dacã ar fi fost înregistratã normal în scopuri de taxã conform art. 153 
din Codul fiscal, pe perioada cuprinsã între data la care persoana respectivã ar fi  fost 
înregistratã în scopuri de taxã dacã ar fi solicitat în termenul prevãzut de lege înregistrarea 
ºi data identificãrii nerespectãrii prevederilor legale. Totodatã, organele fiscale competente 
vor  înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri  de taxã. Prin ordin al  preºedintelui 
Agenþiei  Naþionale  de  Administrare  Fiscalã  se  va  stabili  data  de  la  care  persoanele 
respective vor fi înregistrate în scopuri de taxã;
    (3) Dupã determinarea taxei de platã conform alin. (2), organele fiscale competente vor  
stabili obligaþiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale în vigoare.



    (4)  Persoanele impozabile  care nu au solicitat  înregistrarea în  scopuri  de TVA în  
termenul prevãzut de lege, indiferent dacã au fãcut sau nu obiectul controlului organelor 
fiscale competente, au dreptul sã ajusteze în primul decont depus dupã înregistrare sau, 
dupã caz, într-un decont ulterior, în condiþiile prevãzute la art. 145 - 149 din Codul fiscal:
    a) taxa deductibilã aferentã bunurilor aflate în stoc ºi serviciilor neutilizate la data la care  
persoana  respectivã  ar  fi  fost  înregistratã  în  scopuri  de  taxã  dacã  ar  fi  solicitat 
înregistrarea în termenul prevãzut de lege;
    b) taxa deductibilã aferentã activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de 
execuþie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectivã ar fi fost înregistratã 
în  scopuri  de  taxã  dacã  ar  fi  solicitat  înregistrarea  în  termenul  prevãzut  de  lege,  cu 
condiþia, în cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevãzutã la 
art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, sã nu fi expirat;
  c) taxa deductibilã aferentã achiziþiilor de bunuri ºi servicii efectuate în perioada cuprinsã 
între data la care persoana respectivã ar fi fost înregistratã în scopuri de taxã dacã ar fi  
solicitat în termenul prevãzut de lege înregistrarea ºi data la care a fost înregistratã.
   (5)  Pentru  ajustarea  taxei  prevãzutã  la  alin.  (4),  persoana  impozabilã  trebuie  sã 
îndeplineascã condiþiile ºi formalitãþile prevãzute la art. 145 - 149 din Codul fiscal. Prin 
excepþie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentru achiziþii de 
bunuri/servicii efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile 
nu trebuie sã conþinã menþiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA 
atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.”
  Conform celor menþionate în Raportul de inspecþie fiscalã nr. -----/16.03.2011 I.I.  
D.A a depãºit  plafonul de scutire în la data de 30.11.2009 ºi nu a solicitat în termenul  
prevãzut de lege înregistrarea în scopuri de T.V.A.

Având  în  vedere  faptul  cã  I.I.  D.A  nu  a  solicitat  în  termenul  prevãzut  de  lege 
înregistrarea  în  scopuri  de  T.V.A.,   iar  aceastã  abatere  a  fost  constatatã  în  timpul 
inspecþiei  fiscale  în  mod  corect  ºi  legal  organul  de  inspecþie  fiscalã  a  procedat  la 
înregistrarea din oficiu a contribuabilului ca ºi plãtitor de T.V.A., potrivit prevederilor art.153 
alin.  (7)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificãrile  ºi  completãrile 
ulterioare ºi a stabilit cã aceasta era obligatã în anul 2010 sã colecteze taxa pe valoarea 
adãugatã  în  sumã  de  *****  lei,aferent  cãreia  datoreazã  ºi  majorãrile  de 
întârziere(dobânzile) ºi penalitãþile de întârziere în conformitate cu  pct. 62 (3)  din H.G. nr.  
44/2004 care precizeazã:”Dupã determinarea taxei de platã conform alin. (2),  organele 
fiscale competente vor  stabili  obligaþiile fiscale accesorii  aferente conform prevederilor 
legale în vigoare”.

Pentru cele ce preced, D.G.F.P. V constatã cã  I.I. D.A datoreazã bugetului general 
consolidat al statului diferenþa de T.V.A. în sumã de ***** leii ºi pe cale de consecinþã 
contestaþia va fi respinsã l pentru aceastã sumã, ca neîntemeiatã.

Potrivit principiului de drept accesoriu urmeazã principalul contestaþia va fi respinsã 
ºi pentru suma de ***** lei reprezentând majorãri de întârziere  (dobânzi) ºi penalitãþi de 
întârziere aferente T.V.A în sumã de *****. 

Nu  are  relevanþã  în  soluþionarea  cauzei  susþinerea  contestatoarei  cã  nu  a 
cunoscut  nici  ea  ºi  nici  contabilul  faptul  cã  dupã depãºirea  plafonului  de  scutire  avea 
obligaþia sã se înregistreze ca plãtitor de TVA; invocarea necunoaºterii legii nu este motiv 
pentru anularea deciziei de impunere  ºi nu poate fi reþinutã în soluþionarea favorabilã a 
cauzei.
 Deasemenea nici  afirmaþia cã  organele în drept nu au înºtiinþat-o cu privire la 
obligaþia de înregistrare în scopuri de tva nu poate fi reþinutã deoarece în conformitate cu 
precizãrile de la pct.  62. (1)  din H.G. nr. 44/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare 
„Persoanele care aplicã regimul special de scutire, conform art. 152 din Codul fiscal, au 
obligaþia sã þinã evidenþa livrãrilor de bunuri ºi a prestãrilor de servicii care ar fi taxabile  
dacã nu ar fi realizate de o micã întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vânzãri, precum 



ºi  evidenþa bunurilor  ºi  a  serviciilor  taxabile  achiziþionate,  cu  ajutorul  jurnalului  pentru 
cumpãrãri” organele fiscale neavând nici o obligaþie din acest punct de vedere, singura 
persoanã ca ºtie când a depãºit cifra de afaceri nu poate fi decât contribuabilul.

Având în vedere  cele reþinute, în raport de prevederile legale aplicabile în materie 
în perioada verificatã urmeazã pe cale de consecinþã a se respinge contestaþia formulatã 
de I.I. D.A din B., B-dul  jud. V pentru suma totalã de ***** lei reprezentând: 

- ***** lei -TVA de platã; 
-  ***** lei -majorãri de întârziere aferente TVA. 
Pentru cele ce preced ºi în temeiul art. 209 alin. (1) lit. a), art.210 alin.(2) ºi art.216 

alin.  (1)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã,  republicatã,  cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se

D E C I D E :
1. Respingerea contestaþiei formulatã de I.I. D.A din B.,  E. nr. ---, blc. --, sc. --, ap. 

--, jud. V, ca neîntemeiatã,  pentru suma totalã de ***** lei reprezentând: 
- ***** lei -TVA de platã; 
-  ***** lei -majorãri de întârziere aferente TVA. 
2.  Decizia  nr.  41/19.05.2011  se  comunicã  celor  în  drept  pentru  a  fi  dusã  la 

îndeplinire.
În temeiul art. 210 alin. (2) din O.G. nr. 92 /2003 privind Codul de procedurã fiscalã,  

republicatã  în  2007,  prezenta  decizie  de  soluþionare  este  definitivã  în  sistemul  cãilor 
administrative  de  atac  ºi  poate  fi  atacatã,  la  instanþa  judecãtoreascã  de  contencios 
administrativ competentã, respectiv la Tribunalul V, în temeiul art. 218 alin. (2) din acelaºi 
act normativ, în termen de 6 luni de la data comunicãrii.

 

   DIRECTOR EXECUTIV,
      

Dact./red.4x.       


