
            D E C I Z I E  nr. 1574/494/13.10.2015 
privind contesta ia formulat de 

 
X   

înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. X    

Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara a fost

 

sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Serviciul Inspec ie 
Fiscal Persoane Fizice 2  cu adresa nr. X , înregistrat la Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. X  asupra contesta iei 
formulate de   

X  
CNP X  

                       cu domiciliul în  sat X , jud. Arad   

înregistrat la Activitatea de Inspec ia Fiscal Arad sub nr. X i la Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. X .    

Petenta X  formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere nr. 
X   privind taxa pe valoarea ad ugat i alte obliga ii fiscale stabilite de 
inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri impozabile 
din activit i economice nedeclarate organelor fiscale i a Raportului privind 
inspec ia fiscal nr. X  emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, 
solicitând anularea acestora pentru netemeinicie i nelegalitate.      

Referitor la cap tul de cerere privind Raportul de Inspec ie fiscal 
nr. X , se re in urm toarele:

  

În drept, OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de Procedur 
Fiscal , republicat prevede:  

ART. 85            
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 

bugetului general consolidat 
(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 



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

fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de 
impunere.        

(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin 
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului 
finan elor publice se pot stabili si alte competente pentru emiterea deciziilor 
de impunere ca urmare a inspec iei fiscale.

        

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

Forma si con inutul deciziei de impunere

          

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

 

coroborat cu art. 106 din HG nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal : 

ART. 106 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale privind rezultatul inspec iei 
fiscale 
(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care 
se vor prezenta constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic si legal.

 

(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul 
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul în care baza de 
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului. 
[...] 
            Norme metodologice: 
106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat 
într-un raport de inspec ie fiscal .

 

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de 
cate ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt 
procesele-verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate si/sau 
încruci ate si orice alte acte. 
106.3. Raportul de inspec ie fiscala se semneaz de c tre organele de 
inspec ie fiscala, se verifica si se avizeaz de seful de serviciu. Dupa 
aprobarea raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscala, 
se va emite decizia de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

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

 



Posibilitatea conferit de art. 205 i urm toarele din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal ,

 
republicat , este reglementat astfel:

 
"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean a, precum si împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)

 

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie 
de impunere se contesta numai împreuna. 
(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) si deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 
(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit 
art. 89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoana care participa 
la realizarea venitului. 
(6) Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

Având în vedere ca raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl 
contest este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din 
punct de vedere faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere, conform dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX 
din Codul de procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara se va pronun a asupra deciziei de impunere, 
decizie ce a fost emis în baza raportului de inspec ie fiscal , în situa ia în 
care, în Ordinul nr. 1023/2013 pentru modificarea Ordinului pre edintelui 
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal nr. 1.415/2009 privind aprobarea 
modelului i con inutului unor documente i formulare utilizate în activitatea 
de inspec ie fiscal la persoane fizice, se precizeaz expres posibilitatea de a 
contesta Decizia de impunere, astfel:             

La prezenta decizie de impunere se anexeaz raportul de inspec ie 
fiscal , care, împreun cu anexele, con ine ..... pagini. ( )

 

În conformitate cu art. 205 i 207 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, împotriva 
sumelor stabilite prin prezenta decizie de impunere se poate face contesta ie, 
care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal 
emitent, sub sanc iunea dec derii.

     

Prezenta decizie de impunere reprezint titlu de crean .

  

În condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care 
devine executoriu, aceasta fiind opozabil petentei

 

i aceasta fiind cea care 
produce efecte fa de petent

 

i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar 
sunt consemnate constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere 



privind contesta ia formulat de X împotriva Raportului de inspec ie fiscal 
nr. X , contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  
Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de petenta X 

împotriva Deciziei de impunere nr. X privind taxa pe valoarea ad ugat i 
alte obliga ii fiscale stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care 
realizeaz venituri impozabile din activit i economice nedeclarate 
organelor fiscale emis de Administra ia Jude ean

 

a Finan elor Publice 
Arad, se re in urm toarele:

  

Suma contestat este de

 

. lei reprezentând: 
- . lei 

 

taxa pe valoarea ad ugat ;

 

- . lei 

 

dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA;

 

- . lei 

 

penalit i de întârziere aferente TVA.  

 

         Contesta ia

 

a fost semnat de petent , a a dup cum prevede art. 206 
din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

           

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

  

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond 
a contesta iei:

 

I. Petenta X formuleaz

 

contesta ie împotriva Deciziei de impunere nr. 
X privind taxa pe valoarea ad ugat i alte obliga ii fiscale stabilite de 
inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri impozabile 
din activit i economice nedeclarate organelor fiscale

 

i a Raportului de 
inspec ie fiscal nr. X 

 

emise de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice 
Arad, solicitând anularea actelor administrativ fiscale, considerându-le 
netemeinice i nelegale. 
     Ulterior prezent rii sintetice a constat rilor organelor de inspec ie 
fiscal , petenta detaliaz motivele contesta iei, ar tând urm toarele:

  

- Petenta arat c începerea inspec iei fiscale i s-a comunicat cu avizul 
nr. ...., iar finalizarea inspec iei s-a f cut în data de 16 iulie 2015 f r a avea 
motive întemeiate de prelungire a inspec iei fiscale, precum i faptul c 
inspec ia fiscal a fost abuziv f cându-se presiuni în scopul determin rii 
recunoa terii unor produc ii pe care nu le-a realizat niciodata.  

- De asemenea petenta precizeaz c i s-au adus la cuno tin 
produc iile medii la nivel de jude stabilite de Direc ia Agricol care sunt pe 
zone agricole i nu reflect realitatea din comuna Misca,  precum i faptul c  
a anexat procese verbale de calamitate la ultima not explicativ , de care 
echipa fiscal nu a inut cont

 



 
- D-na X , arat c în ultima not explicativ , de care organele de 

inspec ie fiscal nu au inut seama,  a precizat veniturile ob inute, care nu se 
încadreaz în plafonul stabilit pentru care trebuie s devin pl titor de TVA. 
În opinia sa potrivit dispozi iilor legale stabilirea bazei de impozitare prin 
estimare, respectiv prin estimarea valorii ob inute se face prin identificarea i 
luarea în calcul a tuturor circumstan elor edificatoare. Se vor lua în vedere 
produc iile ob inute de agen ii economici cu activitate similar , fapt de care 
organele de inspec ie fiscal nu au inut cont în opinia petentei,  veniturile 
stabilite abuziv sunt exclusiv în baza produc iilor de la Direc ia Agricol

   

În cuprinsul contesta iei formulate petenta arat c pentru estimarea 
produc iei i a veniturilor, echipa de inspec ie fiscal nu a inut seama de 
urm toarele aspecte: condi iile de dotare cu utilaje i ma ini agricole, pe ce 
fel de suprafete s-a facut insamantarea, soiurile de semin e, tipul de 
îngr mânt, culturile din anii preceden i, condi iile de secet , b ltiri de ap 
i alte elemente care determin produc ia ob inut , stabilirea veniturilor 

f cându-se abuziv  f r a avea probe sau constat ri reale

 

.   
Petenta sus ine în contesta ia formulat c

  

motivul de fapt din Decizia 
de impunere nu reflect modalitatea de calcul si condi iile estim rii, luându-
se în calcul doar valorile medii ale produc iilor agricole  comunicate de 
Direc ia pentru Agricultur Arad la nivelul localit ii Chi ineu Cri , f r a 
avea alte probe privind situa ia de fapt fiscal , iar în temeiul art. 65 aliniatul 
2 din O.G 92/2004 privind Codul de procedur fiscal sarcina dovedirii 
situa ia fapt fiscal revine organului fiscal

  

II. Organele de inspec ie fiscal din cadrul AJFP Arad au procedat la 
efectuarea unei inspec ii fiscale la X având ca obiect verifcarea veniturilor 
realizate din activit i agricole.

 

 Aceasta nu este înregistrat

 

ca persoan fizic autorizat cu obiect de 
activitate cultivarea cerealelor i nici nu este înregistrat  în scopuri de TVA.  

  Petenta  a fost verificat

 

în vederea stabilirii veniturilor realizate în 
vederea determin rii atingerii plafonului de scutire TVA conform 
prevederilor art. 152 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, i 
înregistrarea acestuia în scopuri de TVA conform prvederilor art. 153, alin 
(1). 

D-na X nu a solicitat înregistrarea, astfel organele de inspec ie fiscal

 

competente au dreptul s stabileasc obliga ii privind taxa de plat i 
accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s fie înregistrat în 
scopuri de tax conform art. 153. 

Organul de inspec ie fiscal a solicitat, conform Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare coroborat cu 



prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 152 pct.162, alin 
(2), lit. a), plata taxei pe care petenta ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost 
înregistrat normal în scopuri de tax conform art. 153 din Codul fiscal, pe 
perioada cuprins între data la care petenta ar fi fost înregistrat  în scopuri de 
tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data 
identific rii nerespect rii prevederilor legale respectiv 01.01.2012 pân la 
data de 31.12.2013. 

În urma stabilirii obliga iilor de plat prin decizia de impunere i în 
baza RIF-ului, organele de inspec ie fiscal

 

au început demersurile privind 
înregistrarea în scopuri de TVA a petentei, din oficiu. 

Pentru stabilirea valorii veniturilor ob inute de contribuabil, s-a  
procedat la estimarea bazei de impunere conform art. 67 din OG nr. 92/2003  
privind Codul de procedur fiscal , republicat , pct. 65.1 i 65.2 din HG nr. 
1050/2004 privind Normelor metodologice de aplicare  a OG nr. 92/2003. A 
fost întocmit Nota de fundamentare conform OPANAF 3398/2011.

 

Conform Normelor metodologice de aplicare a O.G nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal aprobat prin H.G nr. 1050/2004, pct. 65.1, 
procedându-se la  estimarea bazei de impunere.   

Conform punctului 65.2 organul fiscal a identificat acele elemente care 
sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale, luând în considerare pre ul de 
pia al tranzac iei sau al bunului impozabil, precum i informa ii i 
documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante 
pentru impunere, iar, în lipsa acestora, organul fiscal a avut în vedere datele 
i informa iile de inute de acesta despre contribuabilii cu activit i similare.

 

Astfel organele de inspec ie fiscal au procedat la estimarea produc iei 
de  cereale ob inute de d-na X , în considerarea dispozi iilor art. 67 din Codul 
fiscal i art. 2 i um toarele din OMFP 3389/2011 privind stabilirea prin 
estimare a bazei de impunere. 

Echipa de inspec ie fiscala a inut cont la estimarea bazei impozabile 
de urm toarele aspecte:

 

-adeverin a inregistrata sub nr. ..., emisa de Prim ria Mi ca prin care a 
fost comunicat faptul ca in anul 2011 suprafa a de 36,30 ha insamantata cu 
porumb, 15,33 ha insamantata cu grâu si 19,37 ha insamantata cu floarea 
soarelui, a fost calamitata par ial urmare secetei prelungite.

 

-adeverin a inregistrata sub nr. ., emisa de Prim ria Mi ca prin care 
a fost comunicat faptul ca in anul 2012 suprafa a de 13,17 ha insamantata cu 
floarea soarelui, a fost calamitata par ial urmare ploilor abundente si 
grindinei, luandu-se in calcul produc ii sub media celor comunicate de 



Direc ia pentru Agricultura a jud. Arad si produc iile ob inute de cei 3 
agricultori din zona, in condi ii asem n toare celor realizate de d-na X .  

  Organele de inspec ie fiscal au luat în calcul pentru estimare atât 
eviden ele APIA privind suprafe ele i culturile exploatate, date de la 
Direc ia pentru Agricultura a Jud. Arad pentru produc iile diferitelor culturi 
i hot rîri ale Consiliului Jude ean Arad, pentru pre urile medii ale 

produselor agricole din anii respectivi, cat si produc iile ob inute de al i 3 
produc tori din zona cu activitate similara, asa cum sunt precizate în 
Raportul de inspec ie fiscala:

 

-adresele de la APIA ARAD cu suprafe ele agricole cultivate de 
contribuabil 

-produc iile ob inute pe raza jude ului Arad respectiv localit ii 
Chisineu Cris trimise de c tre Direc ia pentru Agricultur Arad prin adresa 
nr. . 
Produc iile agricole realizate in anul 2013 si comunicate de c tre Direc ia 
Pentru Agricultura Arad, ca urmare a solicit rii Inspec iei Fiscale nr.

 

.. 
-nota explicativ data de contribuabil

 

(la întocmirea procesului 
verbal) -not explicativ 2 dat de contribuabil (la întocmirea RIF-ului) in 
care r spunde la toate întreb rile orgenelor de inspec ie  fiscala cu privire la 
dotarea cu utilaje, modul de preg tire al terenurilor, tehnologia folosita la 
cultivarea cerealelor, ce soiuri de semin e a utilizat, (cu men iunea ca 
organele de inspec ie fiscala au sc zut din produc iile ob inute in fiecare an, 
cantitatea de 350 kg de grau/ha, folosita pentru infiintarea culturilor in 
perioada 2009-2013).Petenta  a fost de acord cu proiectul de Raport de 
Inspec ie Fiscala notificând acest lucru fara obiectiuni, dar refuzând sa 
semneze nota explicativa la finalul controlului. 

-anex la Hot rârea nr. 286/19.12.2008 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2009 

-anex la Hot rârea nr. 380/22.12.2009 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2010 

-anex la Hot rârea nr. 329/22.12.2011 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2011 

-anex la Hot rârea nr. 329/22.12.2011 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2012 

-anex la Hot rârea nr. 257/04.12.2012 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2013.   

Organele de inspec ie fiscala au utilizat la stabilirea prin estimare a 
bazei de impozitare valorile medii ale produc iilor agricole ob inute de al i 3 
cultivatori din zona cu activitate similara, utilizând la modul de calcul 



produc ii egale sau mai mici decât cele comunicate de Direc ia pentru

 
Agricultura Arad. 

Organele de inspec ie fiscal au determinat efectiv veniturile realizate 
de d-na X în perioada 2009 

 
2013, pe suprafe e cultivate i pe categorii de 

culturi.  
Unde nu au existat informa ii despre produc ii si preturi au fost luate 

in calcul produc iile medii/ha si preturile medii/kg, comunicate de Direc ia 
pentru Agricultura Arad la nivelul localit ii Chisineu Cris pentru anii 2011, 
2012, 2013, iar pentru anii 2009 si 2010, echipa de inspec ie fiscala a utilizat 
valorile medii ale produc iilor agricole stabilite la nivel jude ean.

 

Organele  de inspec ie fiscala au inut cont la stabilirea bazei 
impozabile prin estimare de adresele de la APIA Arad cu suprafe ele 
cultivate de petent , pentru care a primit subven ie de la stat, de produc iile 
comunicate de Direc ia pentru Agricultura a Jud. Arad, produc iile ob inute 
pe raza Jud. Arad, respectiv localit ii Chisineu Cris, de produc iile realizate 
de cei 3 cultivatori din zona cu activitate similara in condi ii asem n toare cu 
produc iile ob inute de contribuabil si nu in ultimul rând de declara ia data de 
d-na ...prin nota explicativa in care arat

 

ca nu stie ce soiuri de semin e a 
folosit la cultivarea terenurilor agricole, ce tipuri de ingrasaminte chimice a 
utilizat. Aceasta nu a prezentat acte doveditoare privind produc iile realizate 
i valorificate cum ar fi: (fise de magazie, bonuri de cântar, facturi, chitan e, 

borderouri de achizi ie, bonuri de carburan i), pentru a fi luate in calcul la 
stabilirea bazei de impozitare prin estimare de c tre organele de inspec ie 
fiscala, petenta declarând ca nu conduce evidenta contabila si nu are nicio 
forma de organizare.  

Petenta nu a solicitat înregistrarea ca i pl titor de TVA, astfel 
organele de inspec ie fiscal competente au stabilit obliga ii privind taxa de 
plat i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s fie înregistrat în 
scopuri de tax conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal,  astfel echipa de inspec ie fiscal a solicitat plata taxei pe perioada 
01.01.2012 -31.12.2013.  

III Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, motivele 
invocate de petent

 

i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, 
reprezentan ii Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad au stabilit în 
sarcina petentei o TVA în cuantum de . lei cu accesorii aferente.    



În fapt, d-na. X a ob inut în

 
perioada 2009 

 
2013 venituri din 

produc ia agricol , în condi iile în care aceasta nu a condus eviden 
contabil i nu a depus declara ii fiscale, nefiind înregistrat în scopuri de 
TVA.   

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta c 
petenta, de i reprezint persoan impozabil în sensul dispozi iilor art. 127 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv: 
Persoane impozabile i activitatea economic

 

    ART. 127     
(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care desf oar , 

de o manier independent i indiferent de loc, activit i economice de 
natura celor prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei 
activit i.

     

(2) În sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile 
produc torilor comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv 
activit ile extractive, agricole

 

i activit ile profesiilor libere sau asimilate 
acestora. De asemenea, constituie activitate economic exploatarea 
bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de venituri cu 
caracter de continuitate.

 

încadrându-se în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat , a a cum este 
reglementat la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv:

 

Opera iuni impozabile

 

    ART. 126     
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în România 

cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:

     

a) opera iunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate 
cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu 
plat ;

     

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat 
a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133;     

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan 
impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca atare;

     

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre 
activit ile economice prev zute la art. 127 alin. (2);

 

nu s-a înregistrat la organul fiscal ca pl titor de impozite i taxe, nu a 
organizat i condus eviden contabil în partid simpl conform dispozi iilor 
Ordinului nr. 1040/2004.  

Opera iunile realizate de petent , constând în exploatarea terenului 
agricol, care au generat venituri, reprezint opera iuni cu caracter economic, 



care nu sunt scutite de taxa pe valoarea ad ugat i pentru care petenta avea 
obliga ia de a se înregistra ca pl titor de TVA dup dep irea plafonului de 
venituri realizate din opera iuni impozabile în decursul unui an fiscal. 

Astfel, organele de control au stabilit c petenta a dep it plafonul de 
scutire de TVA în luna noiembrie 2011 (realizând o cifr de afaceri de 
125.620 lei), situa ie în care aceasta avea obliga ia de a se înregistra la 
organul fiscal ca pl titor de taxa pe valoarea ad ugat începând cu data de 
01.01.2012. 

Împotriva Deciziei de impunere nr. X  emis de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal Arad, petenta a formulat contesta ie, pentru motivele 
expuse la pct. I din prezenta decizie, solicitând desfiin area

 

acesteia i 
anularea Raportului de inspec ie fiscal pentru suma de . lei i a 
accesoriilor aferente acestei sume.  

În drept, referitor la cadrul legislativ privind înregistrarea ca pl titor 
de TVA, sunt incidente urm toarele:  

 

Potrivit prevederilor art.126, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:   

(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în 
România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:

     

a) opera iunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate 
cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu 
plat ;

 

    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat 
a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133;     

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan 
impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca atare;

     

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre 
activit ile economice prev zute la art. 127 alin. (2);

  

Potrivit acestor prevederi legale, sunt operatiuni impozabile din punct 
de vedere al taxei livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate cu plata 
pe teritoriul Romaniei in conditiile in care sunt realizate de o persoana 
impozabila, asa cum a fost definita la art.127 alin.(1), iar livrarea bunurilor 
rezulta din una din activitatile economice prevazute la art. 127 alin.(2). 

Potrivit prevederilor art.127, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:  

(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care 
desf oar ,

 

de o manier independent i indiferent de loc, activit i 
economice

 

de natura celor prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau 
rezultatul acestei activit i.

 



        Articolul 7, alin.(1), pct.20 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare, prevede: 

Definitii ale termenilor comuni 
(1) In intelesul prezentului cod, termenii si expresiile de mai jos au 

urm toarea semnifica ie:

 

20. persoana 

 

orice persoana fizica sau juridica;

 

Prin urmare, este considerata persoana

 

ce intra sub incidenta 
prevederilor Codului fiscal orice persoana fizica sau juridica . 

Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, notiunile de 
persoana, persoana impozabila, persoana neimpozabila, au fost definite la 
titlul VI din Codul fiscal, la art.125^1, pct.18  21: 

ART. 125^1    Semnifica ia unor termeni i expresii

     

(1) În sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos au 
urm toarele semnifica ii:

 

18. persoan impozabil

 

are în elesul art. 127 alin. (1) i reprezint 
persoana fizic , grupul de persoane, institu ia public , persoana juridic , 
precum i orice entitate capabil s desf oare o activitate economic ;( )

 

    20. persoan neimpozabil reprezint persoana care nu îndepline te 
condi iile art. 127 alin. (1) pentru a fi considerat persoan impozabil ;

 

     21. persoan reprezint o persoan impozabil sau o persoan 
juridic neimpozabil sau o persoan neimpozabil ;

 

     Astfel, din coroborarea prevederilor legale mai sus citate, se retine ca o 
persoana fizica reprezinta persoana impozabila in sensul titlului VI privind 
taxa pe valoarea adaugata, in conditiile in care desf oar , de o manier 
independent i indiferent de loc, activit i economice

 

de natura celor 
prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.

 

Conform art.127 alin.(2) din Codul fiscal activit ile economice 
cuprind activit ile produc torilor comercian ilor sau prestatorilor de 
servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole

 

i activit ile profesiilor 
libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economic 
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de 
venituri cu caracter de continuitate.

    

In situatia in care persoana fizica este persoana impozabila conform 
art.127 alin.(1), aceasta trebuie sa solicite inregistrarea în scopuri de TVA la 
organul fiscal competent potrivit art.153, alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Persoana impozabil

 

care este stabilit în România, conform art. 
125^1

 

alin. (2) lit. b), i realizeaz sau inten ioneaz s realizeze o activitate 
economic ce implic opera iuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea 



ad ugat cu drept de deducere trebuie s solicite înregistrarea în scopuri de 
TVA la organul fiscal competent, dup cum urmeaz :

     
a) înainte de realizarea unor astfel de opera iuni, în urm toarele cazuri:

 
( ) 
    b) dac în cursul unui an calendaristic atinge sau dep e te plafonul de 
scutire prev zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la

 

sfâr itul 
lunii în care a atins sau dep it acest plafon;( )

 

Referitor la plafonul de scutire, art.152, alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede: 

(1) Persoana impozabil stabilit în România, a c rei cifr de 
afaceri anual , declarat sau realizat , este inferioar plafonului de 35.000 
euro, al c rui echivalent în lei se stabile te la cursul de schimb comunicat 
de Banca Na ional a României la data ader rii

 

i se rotunje te la 
urm toarea mie

 

poate solicita scutirea de tax , numit în continuare regim 
special de scutire, pentru opera iunile prev zute la art. 126 alin. (1), cu 
excep ia livr rilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite 
conform art. 143 alin. (2) lit. b).

  

  Potrivit alin.(6) al art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: 

(6) Persoana impozabil care aplic regimul special de scutire i a 
c rei cifr de afaceri, prev zut la alin. (2), este mai mare sau egal cu 
plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie s solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de 
la data atingerii sau dep irii plafonului. Data atingerii sau dep irii 
plafonului se consider a fi prima zi a lunii calendaristice urm toare celei în 
care plafonul a fost atins sau dep it. Regimul special de scutire se aplic 
pân la data înregistr rii în scopuri de TVA( ).

 

Dac persoana impozabil respectiv nu solicit sau solicit 
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s 
stabileasc obliga ii privind taxa de plat i accesoriile aferente, de la data 
la care ar fi trebuit s fie înregistrat în scopuri de tax , conform art. 153.

  

Potrivit prevederilor legale enuntate mai sus, persoana impozabila are 
obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in situatia in care a constatat ca a 
depasit plafonul de scutire, in termen de 10 zile de la data atingerii sau 
depasirii plafonului. In situatia in care persoana impozabila nu si-a indeplinit 
aceasta obligatie, organele fiscale competente au dreptul s stabileasc 
obliga ii privind taxa de plat i accesoriile aferente, de la data la care 
persoana ar fi trebuit s fie înregistrata în scopuri de tax .

 



Avand in vedere aceste prevederi legale, se retine ca in situatia in care 
organele de inspectie fiscala constata neindeplinirea de catre persoana 
impozabila a obligatiei de a se inregistra in scopuri de TVA, inainte de 
inregistrare, vor solicita plata taxei pe valoarea adaugata pe care persoana 
impozabil ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost înregistrat normal în 
scopuri de tax conform art. 153 din Codul fiscal. 

 

În vederea estim rii în mod corect a bazei impozabile, organele de 
inspec ie fiscal au solicitat informa ii de la înc trei produc tori agricoli din 
zona localit ilor Zerind i N dab privind produc iile ob inute de acestia în 
condi ii asem n toare cu produc iile ob inute de petent , utilizând la modul 
de calcul produc ii egale sau mai mici decât cele comunicate de Direc ia 
pentru Agricultura Arad. 

Pentru stabilirea valorii veniturilor ob inute de contribuabil, s-a 
procedat la estimarea bazei de impunere conform art. 67 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, pct. 65.1 si pct. 65.2 din 
HG nr. 1050/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a O.G. nr. 
92/2003. A fost întocmit Nota de fundamentare conform OPANAF 
3389/2011. 

Estimarea produc iei de cereale ob inute de  d-na X  s-a realizat în 
considerarea dispozi iilor  Ordinului nr. 3389/2011, fiind selectat metoda 
produsului/serviciului i a volumului. 

Pentru estimare s-au luat în calcul urm toarele elemente:

  

-adresele de la APIA ARAD cu suprafe ele agricole cultivate de 
contribuabil 

-produc iile ob inute pe raza jude ului Arad respectiv localit ii

 

Chisineu Cris trimise de c tre Direc ia pentru Agricultur Arad prin adresa 
nr. 

 

-Produc iile agricole realizate in anul 2013 si comunicate de c tre 
Direc ia Pentru Agricultura Arad, ca urmare a solicit rii Inspec iei Fiscale nr. 

.. 
-nota explicativ data de petent

 

(la întocmirea procesului verbal) -
not explicativ 2 dat de petnt

 

(la întocmirea RIF-ului) in care r spunde la 
toate întreb rile puse de echipa de inspec ie fiscala cu privire la dotarea cu 
utilaje, modul de preg tire a terenurilor, tehnologia folosita la cultivarea 
cerealelor, ce soiuri de semin e a utilizat, (cu men iunea ca organele de 
inspec ie fiscala au sc zut din produc iile ob inute in fiecare an, cantitatea de 
350 kg de grau/ha, folosita pentru infiintarea culturilor in perioada 2009-
2013), fiind de acord cu proiectul de Raport de Inspec ie Fiscala notificând 
acest lucru fara obiectiuni, dar refuzând sa semneze nota explicativa la 
finalul controlului. 



-anex la Hot rârea nr. 286/19.12.2008 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2009 

-anex la Hot rârea nr. 380/22.12.2009 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2010 

-anex la Hot rârea nr. 329/22.12.2011 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2011 

-anex la Hot rârea nr. 329/22.12.2011 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2012 

-anex la Hot rârea nr. 257/04.12.2012 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2013.  

Echipa de inspec ie fiscal a utilizat valorile medii ale produc iilor 
agricole comunicate de c tre Direc ia pentru Agricultur Arad la nivelul 
localit ii Chi ineu Cri pentru anii 2011, 2012 i 2013, iar pentru anii 2009 
i 2010, echipa de inspec ie fiscal a utilizat valorile medii ale produc iilor 

agricole stabilite la nivel jude ean.

 

Referitor la afirma iile petentei c nu i s-au adus la cuno tin 
produc iile medii la nivel jude ean, stabilite de Direc ia pentru Agricultur 
Arad care sunt f cute pe zone agricole i nu reflect realitatea din comuna 
Misca, ar t m c produc iile medii ob inute la nivel jude ean sunt informa ii 
publice i pot fi consultate la Prim ria din comuna Misca i Direc ia pentru 
Agricultur a jud. Arad.

  

În drept,  O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal :

 

ART. 6 
    Exercitarea dreptului de apreciere     

Organul fiscal este îndrept it s aprecieze, în limitele atribu iilor i 
competen elor ce îi revin, relevan a st rilor de fapt fiscale i s adopte 
solu ia admis de lege, întemeiat pe constat ri complete asupra tuturor 
împrejur rilor edificatoare în cauz .

  

    ART. 7 
    Rolul activ     

(1) Organul fiscal în tiin eaz contribuabilul asupra drepturilor i 
obliga iilor ce îi revin în desf urarea procedurii potrivit legii fiscale.

     

(2) Organul fiscal este îndrept it s examineze, din oficiu, starea de fapt, 
s ob in i s utilizeze toate informa iile i documentele necesare pentru 
determinarea corect a situa iei fiscale a contribuabilului. În analiza 
efectuat organul fiscal va identifica

 

i va avea în vedere toate 
circumstan ele edificatoare ale fiec rui caz.

 



    
(3) 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.     

(4) Organul fiscal decide asupra felului i volumului examin rilor, în 
func ie de circumstan ele fiec rui caz în parte i de limitele prev zute de 
lege.     

(5) Organul fiscal îndrum

 

contribuabilul în aplicarea prevederilor 
legisla iei fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicit rii 
contribuabililor, fie din ini iativa organului fiscal.

 

( ) 
ART. 65     

Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

     

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la 
baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

     

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz de 
probe sau constat ri proprii.

  

( ) 
ART. 67 
    Stabilirea prin estimare a bazei de impunere     

(1) Organul fiscal stabile te baza de impunere i obliga ia fiscal de plat 
aferent , prin estimarea rezonabil a bazei de impunere, folosind orice 
prob i mijloc de prob prev zute de lege, ori de câte ori acesta nu poate 
determina situa ia fiscal corect .

     

(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaz în situa ii 
cum ar fi:     

a) în situa ia prev zut la art. 83 alin. (4);

     

b) în situa iile în care organele de inspec ie fiscal constat c eviden ele 
contabile sau fiscale ori declara iile fiscale sau documentele i informa iile 
prezentate în cursul inspec iei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum i 
în situa ia în care acestea nu exist sau nu sunt puse la dispozi ia organelor 
de inspec ie fiscal .

     

(3) În situa iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept ite s 
stabileasc prin estimare bazele de impunere, acestea identific acele 
elemente care sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale.

     

(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale 
pot folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate 
prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

     

(4^1) În situa ia în care contribuabilii prev zu i la art. 296^21 alin. (1) lit. 
a)-e) din Codul fiscal nu depun declara ia privind venitul asigurat la 



sistemul public de pensii, organul fiscal stabile te prin estimare baza lunar 
de calcul a contribu iei de asigur ri sociale la nivelul minim prev zut la art. 
296^22 alin. (1) din Codul fiscal. Dispozi iile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile 
în mod corespunz tor.

     

(5) Cuantumul obliga iilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor 
prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verific rii ulterioare, cu 
excep ia celor stabilite în cadrul unei inspec ii fiscale.

 

Referitor la determinarea efectiva a cifrei de afaceri, aceasta s-a 
realizat inând seama de înscrisurile de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal emise de APIA mai sus 
precizate, constatându-se ca in anii 2009, 2010,2011, 2012 si 2013, 
suprafe ele cultivate si culturile infiintate de d-na X au fost dup cum 
urmeaz :

 

I. Suprafe ele de teren agricol din cadrul exploatatiei in perioada de 
referin a (2009-2013): 
-in anul 2009, suprafa a de: 93.8 ha; -in anul 2010, suprafa a de: 72,76 ha; -in 
anul 2011, suprafa a de: 71,62 ha; -in anul 2012, suprafa a de: 60,48 ha. -in 
anul 2013, suprafa a de : 76,27 ha.

 

II. Suprafe ele (ha) cultivate/culturile infiintate/productiile realizate/ha 
in perioada de referin a (2009-2013):  Tabelul 1-culturi înfiin ate

 

Suprafete cultivate 
Suprafe ele (ha) cultivate/anul infiint rii culturii

 

Denumirea culturii 
2009 2010 2011 2012 2013 

Grau      
Porumb      
Floarea Soarelui      
Ov z

      

Legume proaspete      
Plante nutret      
Total suprafat

       

În vederea estimarii in mod corect a bazei impozabile, echipa de 
inspec ie fiscal a solicitat informa ii de la inc 3 (trei) produc tori agricoli 
din zona localit ii Zerind i N dab privind produc iile ob inute de ace tia în 
condi ii asem n toare cu produc iile medii ob inute de d-na X .  

Produc ii medii realizate/ha de alte 
entit i cu activitate similar în 
domeniul agricol în perioada verificat 

Produc ii medii/ha comunicate de 
Direc ia pentru Agricultur Arad, 
privind estimarea bazei impozabile 



2009-2013 i pre urile de vânzare al 
acestora ob inute ca urmare a 
cercet rii la fa a locului(trei 
produc tori)

 
pentru perioada 2009-2013 i 
pre uri de vânzare a acestora, luate

 
în calcul la d-na X sunt: 

  

An 2009     produc ii         pre uri               
                   medii               medii   

An 2010

   

An 2011

  

An 2012

   

An 2013

  

An 2009     produc ii         pre uri               
                   medii               medii   

An 2010

  

An 2011

  

An 2012

   

An 2013

  

Unde nu au existat informa ii despre produc ii si preturi organele de 
inspec ie fiscal au luat in calcul produc iile medii/ha si preturile medii/kg, 
comunicate de Direc ia pentru Agricultura Arad la nivelul localit ii Chisineu 
Cris pentru anii 2011, 2012, 2013, iar pentru anii 2009 si 2010, echipa de 
inspec ie fiscala a utilizat valorile medii ale produc iilor agricole stabilite la 
nivel jude ean.

 

Prin simpla compara ie rezult c

 

estimarea bazei impozabile privind 
taxa pe valoarea ad ugat stabilit d-nei X , s-a f cut luând in calcul 
produc ii si preturi de valorificare a cerealelor aproximativ egale cu cele 
ob inute de ceilal i produc tori din zon , in condi ii asem n toare cu 
produc iile realizate de d-na X . 

In nota explicativa 1 din 06.05.2014 dat la intocmirea Procesului 
Verbal, la intrebarea cu privire la stocul de cereale pe anul 2013, d-na X 
declara ca are cereale pe stoc -    porumb - 1.000 kg, iar în nota explicativa 2 
din 16.07.2015 la intocmirea Raportului de Inspec ie Fiscala, petenta 
r spunde la toate întreb rile puse de echipa de inspec ie fiscala cu privire la 
dotarea cu utilaje, modul de preg tire al terenurilor, tehnologia folosita la 
cultivarea cerealelor, ce soiuri de semin e a utilizat, (cu men iunea ca 
organele de inspec ie fiscala au sc zut din produc iile ob inute in fiecare an, 
cantitatea de 350 kg de grau/ha, folosita pentru infiintarea culturilor in 



perioada 2009-2013), petenta fiind de acord cu proiectul de Raport de 
inspec ie fiscala notificând acest lucru fara obiectiuni, dar refuzând sa 
semneze nota explicativa la finalul controlului. De asemenea, aceasta declara 
ca o parte din produse au r mas nevandute pana in anul 2012, sau nu a primit 
bani de la cei c rora le-a vândut cerealele. Se poate observa neconcordanta 
dintre cele doua note explicative, acestea fiind contradictorii. 

La estimarea bazei impozabile organele de inspec ie fiscal au inut 
cont de adresele de la APIA Arad cu suprafe ele cultivate de petent , pentru 
care a primit subven ie de la stat, de produc iile comunicate de Direc ia 
pentru Agricultura a Jud. Arad, produc iile ob inute pe raza Jud. Arad, 
respectiv localit ii Chisineu Cris, de produc iile realizate de cei 3 cultivatori 
din zona cu activitate similara in condi ii asem n toare cu produc iile 
ob inute de petent

 

si nu in ultimul rând de declara ia data de d-na ...în  nota 
explicativa. 

 În nota explicativa existent la dosarul cauzei petenta declar ca 
pregatirea  terenurilor se face cu  1 buc. tractor U-650, 1 buc. tractor U-445,1 
buc. plug, 1 buc sem n toare, 1 buc. disc, 1 buc. remorca, iar referitor la  
soiurile de seminte folosite la cultivarea terenurilor agricole i a tipurilor de 
ingr minte folosite aceasta declarând ca nu stie ce soiuri i ce tipuri

 

de 
ingra aminte se utilizeaz .

 

Aceasta nu a prezentat nici inspec iei fiscale i nici în etapa de 
solu ionare a contesta iei, conform art. 213 alin. 4 din Codul de procedur 
fiscal ,

 

acte doveditoare privind produc iile realizate i valorificate

 

de natura  
fi elor de magazie, bonurilor de cântar, facturi, chitan e, borderouri de 
achizi ie, bonuri de carburan i, pentru a fi luate in calcul la stabilirea bazei de 
impozitare prin estimare de c tre echipa de inspec ie fiscala, petenta 
declarând ca nu conduce evidenta contabila si nu are nicio forma de 
organizare.  

Analizând sus inerile petentei din contesta ia formulat în leg tur cu 
faptul c am anexat procese verbale de calamitate de care echipa fiscal nu 
a inut cont , la dosarul cauzei au fost identificate dou adeverin e nr. . i 
nr. ... emise de Prim ria Mi ca. 

 

Conform adeverin ei nr. . în urma ploilor abundente i a grindinei 
care au c zut în luna iunie a anului 2012, au fost calamitate par ial d-nei ...
...suprafa a de 13,17 ha îns mân at cu floarea soarelui. 

Conform adeverin ei nr. ... în urma secetei prelungite a anului 2011, au 
fost calamitate par ial D-nei ... ...suprafa a de 36,30 ha îns mântat cu 
porumb, 15,33 ha îns mân ate cu grâu, 19,37 ha cu floarea soarelui.

 



Din cuprinsul Referatului nr. . cu propuneri de solu ionare a 
contesta iei  rezult c organele de inspec ie fiscal au inut cont la estimarea 
bazei impozabile de adeverin ele nr. 

 
i nr. ... emise de Prim ria Mi ca.

 
Astfel s-a procedat la analizarea modului de determinare a venitului 

realizat de petent în anii fiscali 2011 i 2012, pentru culturile par ial 
calamitate rezultând urm toarele: 

În anul  2011 veniturile petentei din cultura de grâu i din cultura de 
floarea soarelui au fost estimate luând în considerare produc iile medii 
realizate /ha de alte entit i  cu activitate similar în domeniul agricol i 
pre urile de vânzare al acestora ob inut ca urmare a cercet rii la fa a locului ( 
trei produc tori), inferioare celor comunicate de Direc ia pentru Agricultura 
a Jud. Arad. 

Pentru acela i an 2011, veniturile petentei din cultura de porumb au 
fost estimate luând în considerare o produc ie de 3300 kg boabe/ha, 
inferioar atât produc iei medii/ha comunicat de Direc ia pentru Agricultura 
a Jud. Arad, cât i produc iei medii realizate/ha de alte entit i cu activitate 
similar în domeniul agricol ( trei produc tori din aceea i zon ).

 

Inveder m c adeverin a eliberat de Prim ria Mi ca în leg tur cu 
anul 2011, confirm par iala calamitare atât a culturilor de porumb cât i  a 
celor de grâu i floarea soarelui, pe întreaga suprafat cultivat de petent în 
acest an.  

Astfel, din documentele existente la dosarul cauzei, confirmând starea 
de de fapt mai sus descris nu rezult dac în situa ia produc iei medii 
realizate/ha de cei trei produc tori cu activitate similar în domeniul agricol, 
acestea au fost par ial calamitate în cazul anului 2011 la  grâu i floarea 
soarelui, precum i dac în anul 2012 ace tia au suferit sau nu calamit i la 
cultura de floarea soarelui. 

Având în vedere cele ce preced Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara  ca organ competent în solu ionarea 
contesta iei, se afl în imposibilitatea pronun rii unei solu ii în leg tur cu 
modul de determinare al bazei de impozitare la TVA, atâta vreme cât nu a 
putut identifica din documentele existente la dosarul cauzei, motivele care au 
determinat organele de inspec ie fiscal ca în anul 2011 s estimeze 
veniturile petentei din cultura de grâu i floarea soarelui la nivelul celor trei 
produc tori cu activitate similare, iar veniturile petentei din cultura de 
porumb, la un nivel al produc iei de porumb inferior, atâta vreme, cât a a 
cum rezult din adeverin a emis de Prim ria Mi ca toate aceste culturi au 
fost par ial calamitate.

 

Pentru toate aceste motive, urmeaz a se dispune desfiin area Deciziei 
de impunere nr. X  privind taxa pe valoarea ad ugat i alte obliga ii fiscale 



stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri 
impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale emis de 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, pentru ca organele fiscale s procedeze 
la estimarea bazei de impunere, s se pronun e asupra acesteia prin decizie, 
fundamentat cu argumente reale care s con in date i informa ii ob inute 
de la alte entit i care ar avea relevan în cauz , identificând i luând în 
calcul toate circumstan ele edificatoare. 

  

Desfiin area are la baza prevederile art.216 alin.(3) din Ordonan a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care prevede:

 

(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul 
administrativ atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu ionare.

 

Prin urmare, Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad va proceda la o 
nou analiz , în conformitate cu prevederile legale în vigoare i cu re inerile 
din prezenta decizie referitoare la taxa pe valoarea ad ugat datorat de 
petenta X .   

Referitor la obliga iile fiscale accesorii în sum total de . lei  
aferente taxei pe valoarea ad ugat , calculate în sarcina petentei prin Decizia 
de impunere nr. X , se re ine c stabilirea de obliga ii fiscale accesorii 
aferente  taxei pe valoarea ad ugat reprezint m sur accesorie în raport cu 
debitul. Deoarece pentru debitul contestat reprezentând  taxa pe valoarea 
ad ugat stabilit suplimentar în sum total  de . lei, Decizia de impunere 
nr. X   va fi desfiin at , rezult c i pentru cap tul de cerere privind 
obliga iile fiscale accesorii aferente taxei pe valoarea ad ugat în sum total 
de 13.646 lei reprezentând m sur accesorie, conform principiului de drept 
accesorium sequitur principalem,  va fi desfiin at .  

Pentru considerentele re inute i în temeiul prevederilor art. 7, 
art.125^1, art.126, art. 127, art. 152 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 6, art. 7, art. 65, art. 67, 
art. 213, art. 216 din O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat ,

 

privind 
Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, pct. 
65.1 i pct. 65.2 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedur fiscal , art. 1 

 

art. 5 din O.M.F.P. nr. 3389/2011 privind 
stabilirea prin estimare a bazei de impunere,  în baza referatului nr. 
35636/07.10.2015, se  



 
D E C I D E  

- respingerea ca inadmisibil

 
a contesta iei

 
formulat împotriva 

Raportului privind inspec ia fiscal nr. X  încheiat de organele de inspec ie 
fiscal din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice a jude ului 
Arad; 

- desfiin area Deciziei

 

de impunere nr. X  privind taxa pe valoarea 
ad ugat i alte obliga ii fiscale stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane 
fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale emis de AJFP Arad - Activitatea de Inspec ie 
Fiscal Arad, pentru suma de  reprezentând: 

- . 

 

taxa pe valoarea ad ugat ;

 

- .. lei 

 

dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA;

 

- . lei 

 

penalit i de întârziere aferente TVA.   

   

- prezenta decizie se comunica la: 
- X  
- A.J.F.P ARAD. 

cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014.  
Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate 

fi atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad sau Tribunalul Timi 
in termen de 6 luni de la primirea prezentei.     

DIRECTOR GENERAL, 
..  
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