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                            D   E   C   I   Z   I   A     nr.  331 / 91 / 09.03.2015 

 
privind solu�ionarea contesta�iei depus� de SC X SRL din ..., înregistrat� la 
DGRFP Timi�oara sub nr. .../...2015.  
 
            DGRFP Timi�oara a fost sesizat� de c�tre AJFP ... – Serviciul Inspec�ie 
Fiscal� ..., cu adresa nr..../...2015, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub 
nr..../...2015, asupra contesta�iei depus� de SC X SRL, cu sediul în ..., 
înregistrat� la ORC ... sub nr. ..., reprezentat� prin dl. L, în calitate de 
administrator. 
            Contesta�ia a fost înregistrat� la AJFP ..., sub nr..../...2014. 
            Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere nr..../...2014 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, 
emis� de AJFP ... – Serviciul Inspec�ie Fiscal� ..., în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr..../...2014, �i vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând: 
... lei – TVA;  
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
... lei – impozit pe venit microîntreprindere;  
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere. 
            Contesta�ia este autentificat�, purtând amprenta �tampilei SC X SRL din 
... �i semn�tura dlui. L, în calitate de administrator. 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din OG 
nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în condi�iile în care Decizia de impunere nr..../...2014 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, a 
fost comunicat� în data de ...2014 (potrivit semn�turii �i �tampilei societ��ii de 
pe confirmarea de primire, anexat� în copie la dosarul contesta�iei), iar 
contesta�ia a fost înregistrat� la AJFP ..., sub nr. .../...2014.  
            În spe��, sunt aplicabile prevederile OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i 
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dispozi�iile exprese ale art.17 din OUG nr.74/2013, coroborat cu art.12 din HG 
nr.520/2013. 
 
            I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL din ..., sus�ine urm�toarele: 
 
            Petenta, în temeiul dispozi�iilor art.216 alin.(2) din Codul de procedur� 
fiscal�, solicit� anulare Deciziei de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile 
fiscale suplimentar de plata stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
juridice, iar subsecvent �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, care a 
stat la baza emierii Deciziei de impunere, ca fiind netemeinice �i nelegale, 
întrucât starea de fapt re�inut� de organele fiscale de control nu corespunde 
realit��ii �i m�surile dispuse încalc� dispozi�iile legale, imperative din Codul 
fiscal �i Codul de procedur� fiscal�, invocând pentru urm�toarele motive: 
 
            I.1. Referitor la starea de fapt; 
 
            Petenta arat� faptul c� SC X SRL a fost constituit� de cei patru asocia�i 
(dl. L, dna. B, dl. I �i dl. D) cu unicul scop de a dezvolta un proiect imobiliar în 
..., astfel c� la constituirea societ��ii, asocia�ii au creditat-o cu suma de Y lei, 
pentru achizi�ionarea celor ... parcele de teren (conform Contractelor de 
finan�are din data de ...2007).  
            Ulterior cump�r�rii cele ... imobile, v�zând c� pe aceste terenuri nu se 
pot efectua construc�ii, terenurile având categoria de “terenuri arabile”, astfel ele 
trebuind s� fie scoase din circuitul agricol pentru a putea edifica construc�ii 
(conform Certificatelor de urbanism), asocia�ii au decis vânzarea lor c�tre o ter�� 
persoan�, SC I SRL (conform Promisiunii de vânzare cump�rare, autentificat� 
sub nr. .../...2008), astfel c� vânz�torul dorind ca vânzarea s� se fac� cu TVA, 
societatea a depus la organele fiscale competente (DGRFP Timi�oara) 
notific�rile de vânzare cu TVA înregistrate sub nr. .../...2008 �i .../...2008 (pe 
care le anexeaz� la contesta�ie).  
            Petenta arat� c� pentru faptul c� promitentul cump�rator nu a dorit s� 
mai achizi�ioneze aceste imobile, tranzac�ia nu a mai avut loc (anexeaz� la 
contesta�ie notificarea de reziliere unilateral� a promisiunii de vânzare 
cump�rare), astfel c� la data de ...2009 prin hot�râre AGA, asocia�ii societ��ii au 
hotarât trecerea în proprietatea aceastora prin modalitatea -dare în plat�- a celor 
cinci imobile/terenuri situate în ... în schimbul compens�rii datoriei pe care 
societatea o avea fa�� de ace�tia (anexeaz� la contesta�ie hot�râre AGA din 
...2009).  
            Dup� opera�iunea de dare în plat�, asocia�ii, în calitate de proprietari ai 
imobilelor pe care le-au dobândit în nume propriu, au procedat la revânzarea lor 
c�tre persoanele fizice fam. .../..., fam. .../..., iar un imobil a r�mas în 
proprietatea asociatului I.  
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            Astfel, raportat la starea de fapt prezentat�, petenta consider� certe 
(indiscutabile) urm�toarele aspecte relevante d.p.d.v. fiscal:  
 
a) opera�iunea de transfer a celor cinci imobile nu s-a f�cut prin vânzare 
(comercial�), ci prin opera�iunea de dare în plat�, unicul scop fiind acela de a 
stinge o datorie pe care societatea o avea fa�� de asocia�i, provenit� din 
creditarea pe care ace�tia au f�cut-o tocmai cu scopul achizi�ion�rii de c�tre 
societate a acestor terenuri;  
 
b) categoria juridic� a terenurilor în discu�ie este cea de -terenuri arabile-, aspect 
ce rezult� explicit atât din Certificatele de urbanism, cât �i din extrasele CF (în 
extenso) pe care petenta le prezint� în probatoriu la contesta�ie, �i din care 
rezult� explicit faptul c� �i în prezent aceste terenuri au aceia�i categorie de 
folosin��;  
 
c) valoarea la care s-a efectuat stingerea crean�ei prin dare în plat� (compensare) 
a fost de Y lei (conform “Actului de transmisiune a dreptului de proprietate cu 
titlu de dare în plat�” autentificat la notarul public sub nr. .../ ...2009, precum �i 
a fi�ei contului 2111 terenuri, �i a Notei contabile din data de ...2009).  
 
            I.2. Referitor la temeiurile de drept; 
 
            A. Cu privire la natura juridic� a opera�iunii de dare în plat�, în opinia 
petentei, aceast� opera�iune juridic� care are ca scop (scop definit de normele 
legale de natur� civil� din Cod civil) stingerea unei datorii, astfel c� acest� 
opera�iune juridic� nu poate fi asimilat� unei livr�ri de bunuri similar� unui 
contract de vânzare cump�rare, �i care s-ar încadra în prevederile legale ale 
art.128 alin.(1) Cod fiscal, petenta invocând urm�toarele: 
  
a) D.p.d.v civil, darea în plat� este reglementat� de art.1100 din vechiul Cod 
civil (similar art.1492 noul Cod civil), la cap. -executarea obliga�iilor-, în sensul 
în care debitorul unei obliga�ii nu se poate elibera printr-o alt� presta�ie decât 
cea datorat�; totu�i, cu acordul creditorului, debitorul se va putea elibera de 
obliga�ia sa prin transferarea propriet��ii sau al altui drept.  
            Ca atare, petenta sus�ine c� rezult� din dispozi�iile civile dou� concluzii 
care nu pot fi puse la îndoial�:   
- “darea în plat�” reprezint� un mijloc de stingere a unei datorii (per a contrario, 
nu reprezint� plata pentru transferul unui bun sau serviciu din patrimoniul 
debitorului în cel al creditorului contra unui pre�, similar contractelor de vânzare 
de bunuri); 
- obliga�ia debitorului preexist� momentului transferului unui bun astfel c� 
eliberarea ulterioar� de datorie a debitorului prin cedarea unui bun nu poate 
întruni caracteristicile esen�iale ale contractelor de vânzare de bunuri, respectiv 
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caracterul sinalagmatic al acestora, ceea ce înseamn� ca p�r�ile contractante î�i 
cunosc de la început drepturile �i obliga�iile derivate din contract, aceste drepturi 
�i obliga�ii fiind interdependente (defini�ie DEX: caracterul sinalagmatic: care 
impune obliga�ii reciproce între p�r�ile interesate). 
            Ori, în cazul d�rii în plat� la momentul constituirii obliga�iei de plat� (în 
cazul de fa��, creditarea societ��ii), petenta sus�ine c� nu exist� niciun fel de 
obliga�ie interdependent� a societ��ii fa�� de asocia�i pentru cedarea acestor 
bunuri, ci doar o crean�� sub forma obliga�iei de plat� (stingerea prin plat�) la o 
dat� determinat� a datoriei rezultat� din împrumutul acordat (creditare), aspecte 
care atât pe form�, cât �i pe fond, nu corespund contractului de vânzare de 
bunuri.  
- mai mult, luând în considerare textul legal din Codul civil care reglementeaz� 
darea în plat�, �i care stabile�te f�r� echivoc faptul c� debitorul se va putea 
elibera de datoria sa prin aceast� modalitate, doar dac� va vrea creditorul (acesta 
consimte...), o astfel de “clauz�” (riguros juridic, ea fiind o condi�ie) care ar 
putea fi agreat� de creditor, este calificat� d.p.d.v juridic ca una pur potestativ�, 
adic� acea condi�ie a c�rui realizare depinde exclusiv de voin�a uneia din p�r�i, 
condi�ie care încalc� flagrant materia contractului de vânzare de bunuri în care,  
drepturile �i obliga�iile sunt interdependente, �i nu la îndemâna exclusiv� a uneia 
dintre p�r�i în func�ie de cum acesta va voi (pentru l�muriri suplimentare cu 
privire la efectele condi�ie pur potestative petenta solicit� s� se aib� în vedere �i 
art.1403 Cod civil, potrivit c�ruia, obliga�ia contractat� sub o condi�ie 
suspensiv� ce depinde de voin�a debitorului (creditorului în cazul de fa��) nu 
produce niciun efect).  
            În concluzie, chiar dac� darea în plat� prin cedarea unui bun are efect 
translativ de proprietate c�tre creditor (similar efectelor prev�zute la art.128 
alin.(1) Cod fiscal), esen�a opera�iunii este aceea de a stinge în mod valabil o 
datorie �i nicidecum de a efectua livrarea unui bun, acesta neîndeplinind 
condi�iile esen�iale de formare valabil� a unui contract sinalagamatic (acordul 
p�r�ilor cu privire la drepturile �i obliga�iile care decurg din acesta). 
  
b) D.p.d.v fiscal, continuând concluzia de la pct.a), art.126 alin.(1) Cod fiscal, 
stabile�te c� vor fi opera�iuni impozabile cele care îndeplinesc cumulativ 
urm�toarele condi�ii, lit.a) opera�iuni prev�zute la art.128 - 130 ... respectiv 
(art.128 - livrarea de bunuri sau art.130 - schimbul de bunuri cu servicii).  
            Pentru toate motivele ar�tate în precedent la pct.a), petenta sus�ine c� 
simplul fapt al transferului dreptului de proprietate a terenurilor c�tre asocia�i nu 
este suficient pentru a califica opera�iunea de dare în plat� ca o livrare de bunuri, 
atât timp cât aceasta nu se încadreaz� într-o opera�iune economic� indicat� la 
art.127 alin.(2) Cod fiscal, respectiv: activit��ile produc�torilor comercian�ilor 
sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit��ile extractive, agricole �i 
activit��ile profesiilor libere sau asimilate acestora sau exploatarea bunurilor 
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corporale sau necorporale în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate.  
            Nefiind îndeplinit� condi�ia de la art.126 alin.(1) lit.a) Cod fiscal, devin 
incidente dispozi�iile de la pct.2 alin.(1) din Normele de aplicare a art.126 Cod 
fiscal potrivit c�rora, “opera�iunea nu este impozabil� în România dac� cel 
pu�in una dintre condi�iile prev�zute la lit.a) - d) nu este îndeplinit�.  
            De altfel, petenta raportându-se la acelea�i norme pct.2 alin.(1), arat� c� 
livrarea de bunuri la care se refer� art.128 alin.(1) Cod fiscal, impune condi�ia 
pl��ii, precum �i leg�tura acesteia cu bunul livrat, ceea  ce la darea în plat� nu 
exist�, în primul rând pentru faptul c� suma de bani cu care asocia�ii au creditat 
societatea a fost dat� cu un alt scop �i nicidecum cu acela de “avans” pentru 
terenurile care urmau s� fie “livrate” ulterior.  
 
           B. Cu privire la natura juridic� a opera�iunii de schimb de bunuri cu 
servicii reglementat� la art.130 Cod fiscal, petenta invoc� urm�toarele: 
 
            Potrivit art.130 Cod fiscal, în cazul unei opera�iuni care implic� o livrare 
de bunuri �i/sau o prestare de servicii în schimbul unei livr�ri de bunuri �i/sau 
prest�ri de servicii, fiecare persoan� impozabil� se consider� c� a efectuat o 
livrare de bunuri �i/sau o prestare de servicii cu plat�.  
            F�r� a mai relua argumentele de la pct.A. prin care a ar�tat c� nu exist� o 
livrare de bunuri atât d.p.d.v. civil, cât �i fiscal, ci doar o opera�iune de stingere 
a unei datorii, petenta observ� c� dispozi�ia legal� pe care se întemeiaz� 
inspectorii fiscali (art.130 Cod fiscal) nu poate sus�ine caracteristicile esen�iale 
ale contractului de vânzare de bunuri, respectiv caracterul s�u sinalagmatic, prin 
care se în�elege existen�a unor drepturi �i obliga�ii reciproce, atât timp cât în 
cazul de fa�� societatea a cedat c�tre asocia�i în schimbul datoriei, activele sale, 
ceea ce conduce la concluzia logic� c�, societatea nu a primit nimic în schimb.  
            De asemenea, utilizând aceia�i interpretare ra�ional�/logic�, petenta 
consider� c� nu poate fi sus�inut� afirma�ia cum c� pre�ul bunurilor îl constituie 
tocmai sumele cu care societatea a fost creditat�, deoarece la finalizarea 
opera�iunii de dare în plat�, aceasta a r�mas în fapt �i f�r� acest “pre�”, dar �i 
f�r� bunuri, astfel c� nu poate fi sus�inut� ideia unui “schimb”; ce se poate 
sus�ine în mod ra�ional este faptul c� sume cu care a fost creditat� societatea, 
prin opera�iunea juridic� a d�rii în plat� �i ca efect ex lege (art.1100 din vechiul 
Cod civil/art.1492 alin.(2) din noul Cod civil), s-au “transformat” în bunuri.  
            Acest argument care face interperarea logic� �i ra�ional� a opera�iunii 
analizate are în vedere inclusiv pct.2 alin.(2) din Normele de aplicare a art.126 
alin.(1) din Codul fiscal, care precizez� explicit faptul c�:  
“în sensul art.126 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, o livrare de bunuri �i/sau o 
prestare de servicii trebuie s� se efectueze cu plat�. Condi�ia referitoare la 
«plat�» implic� existen�a unei leg�turi directe între opera�iune �i contrapartida 
ob�inut�. O opera�iune este impozabil� în condi�iile în care aceast� opera�iune 
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aduce un avantaj clientului, iar contrapartida ob�inut�, este aferent� 
avantajului primit, dup� cum urmeaz�: lit.a) condi�ia referitoare la existen�a 
unui avantaj pentru un client este îndeplinit� în cazul în care furnizorul de 
bunuri sau prestatorul de servicii se angajeaz� s� furnizeze bunuri �i/sau 
servicii determina bile persoanei ce efectueaz� plata sau, în absen�a pl��ii, când 
opera�iunea a fost realizat� pentru a permite stabilirea unui astfel de 
angajament.”  
 
            C. Chiar ignorând toate argumentele prezentate la pct.A-B, petenta  arat� 
faptul c� terenurile date în plat� nu sunt “terenuri construibile” astfel, chiar 
calificând darea în plat� ca o livrare de bunuri, acestea ar fi scutite de TVA în 
baza art.141 alin.(2) lit.f) din Cod fiscal.  
            Potrivit art.141 alin.(2) lit.f) Cod fiscal, sunt scutite de tax�, livrarea 
oric�ror terenuri, cu excep�ia terenurilor construibile; în acest context, Codul 
fiscal define�te terenul construibil, orice terenuri amenajate sau neamenajate pe 
care se pot executa construc�ii, conform legisla�iei în vigoare.  
[art.141 alin.(2) lit.f) Cod fiscal: urm�toarele opera�iuni sunt de asemenea 
scutite de tax� ... lit.f) livrarea de construc�ii/p�r�i de construc�ii �i a terenurilor 
pe care sunt construite, precum �i a oric�ror altor terenuri. Prin excep�ie, 
scutirea nu se aplic� pentru livrarea de construc�ii noi, de p�r�i de construc�ii 
noi sau de terenuri construibile ... ].  
            În aplicarea art.141 alin.(2) lit.f) din Cod fiscal, Normele metodologice 
(H.G 44/2004) stabilesc la pct.37 alin.(6) faptul c�, în aplicarea art.141 alin.(2) 
lit.f) din Codul fiscal, calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu 
alt� destina�ie, la momentul vânz�rii sale de c�tre proprietar, rezult� din 
certificatul de urbanism.  
            Ori raportat la “documentul doveditor” care probez� c� terenurile date în 
plat� nu au calitatea de “terenuri construibile”, în timpul inspec�iei fiscale 
precum �i a discu�ia final� din data de ...2014, petenta sus�ine c� a prezentat atât 
“Certificatele de urbanism” din care rezult� în mod expres faptul c� terenurile 
în cauz� sunt “arabil în str. ...”; în acest sens, petenta solicit� a se vedea 
men�iunea de la sec. “regimul juridic” din certificatele de urbanism pe care le 
anex� la contesta�ie, aceia�i men�iune rezultând �i din extrasele CF prezentate în 
probatoriu, “teren arabil” (dac� aceste mai sunt necesare fa�� de cerin�a 
probatorie expres cerut� de Normele de aplicare a art.141 alin.(2) lit.f) din Cod 
fiscal).  
            De altfel, petenta solicit� s� se aib� în vedere �i faptul c� în acele 
Certificate de urbanism pe care le-a pus la dispozi�ie, pe lâng� faptul c� la 
“regimul juridic” se precizeaz� c� terenurile sunt arabile, la sec. dedicat� 
“cererii de emitere a autoriza�iei de construire ... “ la pct.d.2 “alte avize” se 
precizeaz� în mod expres faptul c� pentru a se putea construi trebuie: 
“...reglementat caracterul arabil...” al terenurilor, respectiv scoaterea lor din 
circuitul agricol.  
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            În aceste condi�ii, petenta sus�ine c� este de prisos s� mai pun� în 
discu�ie condi�iile din “legea special�” (Lg. 50/1991 privind executarea 
lucr�rilor de construc�ii), conform c�reia “Certificatul de urbanism” are rol 
informativ, respectiv informeaz� solicitantul cu privire la regimul juridic al 
terenului (în cazul de fa�� “teren arabil”), precum �i ce activit��i trebuie s� 
parcurg� pentru a deveni construibile, în cazul de fa��, scoaterea din circuitul 
agricol, Certificatele de urbanism indicând expres, “reglementarea caracterului 
arabil”.  
            În sfâr�it, petenta arat� c� Codul fiscal define�te terenul construibil acel 
teren pe care se pot executa lucr�ri de construc�ii conform legii speciale, 
trimiterea implicit� fiind f�cut� la dispozi�iile Lg. 50/1991; ori potrivit acesteia 
din urm�, executarea lucr�rilor de construc�ii este permis� numai pe baza unei 
autoriza�ii de construire (...) emis� în condi�iile prezentei legi..., astfel c� 
potrivit certificatelor de urbanism, prim�ria municipiului ... certific� c� acele 
terenuri sunt arabile, �i c� emiterea autoriza�iei de construire (pentru a deveni 
construibile) trebuie în mod obligatoriu reglementat caracterul arabil.  
            În concluzie, chiar dac� nu vor fi lua în considerare argumentele ini�iale 
privind darea în plat�, petenta solicit� s� se constate c� terenurile în discu�ie 
intr� sub inciden�a art.141 alin.(2) Cod fiscal, respectiv sunt scutite de TVA, 
astfel c� pe lâng� faptul c� societatea nu avea obliga�ia colect�rii TVA pentru 
acest� livrare, nu avea nici obliga�ia emiterii facturii (obliga�ie imputat� de 
inspectorii fiscali prin RIF), conform pct.69 alin.(1) din Normele metodologice 
de aplicare a art.155 Cod fiscal.  
 
             D. Independent de argumentele anterioare privind lipsa unei tranzac�ii 
economice sau a unei tranzac�ii impozabile cu TVA, petenta pune în discu�ie 
acest argument -baza de impozitare-, raportat la constat�rile inspectorilor fiscali, 
în spe�� la faptul c�, valoarea impozabil� (baza de impozitare) ar fi valoarea din 
“catalogul utilizat de notarii publici” adic� de X lei �i nu valoarea real� la care s-
a f�cut darea în plat� �i la care a operat stingerea crean�ei societ��ii fa�� de 
asocia�i, adic� la valoarea de Y lei astfel cum rezult� din documentele contabile 
(fi�a contului 2111 terenuri) �i cele de compensare (Nota de compensare din 
...2009).  
            În mod necesar, acest aspect trebuie analizat prin prisma art.13 Cod de 
procedur� fiscal�, potrivit c�ruia, interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� 
respecte voin�a legiuitorului a�a cum este exprimat� în lege, astfel c�, 
consecin�ele fire�ti �i logice sunt urm�toarele: 
a) grila de valori utilizate de notarii publici are un cu totul alt scop, respectiv 
acela de a stabili o valoare la care se datorez� “impozitul pe veniturile realizate 
din cedarea bunurilor” �i nicidecum pentru stabilirea bazei de impozitare a 
TVA, deci acest� gril� este destinat� notarilor publici �i nu organului fiscal; 
b) organului fiscal îi este “destinat” art.137 alin.(1) lit.a) Cod fiscal, potrivit 
c�ruia, baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din (...) 
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pentru livr�rile de bunuri (...) din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� 
sau care urmeaz� s� fie ob�inut� de furnizor din partea cump�r�torului... .  
            Petenta sus�ine c� dac� organul fiscal are suspiciunea c� valoarea nu este 
cea corect�, acesta trebuia s� determine noua valoare prin aplicarea alin.(1) lit.e) 
de la art.137 Cod fiscal, coroborat cu alin.(11), respectiv într-o astfel de situa�ie, 
“valoare de pia��” înseamn� suma total� pe care, pentru ob�inerea bunurilor 
ori serviciilor în cauz� la momentul respectiv, un client aflat în aceea�i etap� de 
comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar 
trebui s� o pl�teasc� în condi�ii de concuren�� loial� unui furnizor ori prestator 
independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este 
supus� taxei.  
            Iar, în temeiul art.65 alin.(2) Cod de procedur� fiscal�, potrivit c�ruia 
organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de probe sau 
constatatri proprii, s� stabilesc� noua valoare utilizând criteriile prev�zute la 
art.137 alin.(11) Cod fiscal, ori dac� consider� c� darea în plat� este o “tranzac�ie 
artificial�” �i se impunea o recalificare a acesteia în temeiul art.11 Cod fiscal, s� 
stabilesc� o “nou� valoare de impozitare” utilizând metodele reglementate la 
pct.22 din Normele de aplicare a art.11 Cod fiscal.  
            Petenta arat� c� a indicat obliga�iile organele fiscale privind motivarea 
actului administrativ de impunere prin probe �i constat�ri proprii, pentru faptul 
c� nu a negat dreptul inspectorilor fiscali de a face o evaluare a valorii la care s-a 
realizat darea în plat� (de�i în lipsa existen�ei unei opera�iuni economice 
impozabile aceast� evaluare este lipsit� de interes), îns� acest drept nu poate 
opera decât în limitele legii; “probe” în materie fiscal� sunt cele indicate la 
art.49 Cod de procedur� fiscal�, în niciun caz un catalog (neactualizat) utilizat 
de notarii publici într-un cu totul alt scop nu poate servi drept prob�.  
            Acceptând aceast� situa�ie, în fapt dar �i în drept, petenta arat� c� ar 
accepta c� starea de fapt real� dovedit� conform art.64 Cod de procedur� fiscal�, 
cu documente justificative, s� fie înlocuit� cu una nereal� bazat� pe un înscris 
care nu este destinat organului fiscal (catalogul notarilor publici), respectiv cu o 
situa�ie de fapt fiscal� f�r� temei probator potrivit cerin�elor de la art.65 alin.(2) 
Cod de procedur� fiscal�. 
art.64 Cod de procedur� fiscal� -for�a probant� a documentelor justificative �i 
eviden�elor contabile: documentele justificative �i eviden�ele contabile ale 
contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere, în cazul în 
care exist� �i alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la 
stabilirea bazei de impunere. 
  
            E. Cu privire la aplicarea art.11 Cod fiscal, referitor la calificarea d�rii în 
plat� ca “tranzac�ie artificial�”,  petenta sus�ine urm�toarele:  
 
             Potrivit art.11 alin.(1) Cod fiscal, la stabilirea sumei unui impozit sau a 
unei taxe în în�elesul prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în 
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considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma 
unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei. În cazul în 
care tranzac�iile sau o serie de tranzac�ii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu 
vor fi considerate ca f�când parte din domeniul de aplicare al conven�iilor de 
evitare a dublei impuneri. Prin tranzac�ii artificiale se în�elege tranzac�iile sau 
seriile de tranzac�ii care nu au un con�inut economic �i care nu pot fi utilizate în 
mod normal în cadrul unor practici economice obi�nuite, scopul esen�ial al 
acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a ob�ine avantaje fiscale care 
altfel nu ar putea fi acordate: 
a) darea în plat� nu are un scop economic în sensul unor activit��ii comerciale a 
societ��ii, potrivit argumentelor de la pct.A- B, ci scopul de a stinge o datorie a 
societ��ii fa�� de asocia�ii s�i, astfel c� dispozi�iile art.11 Cod fiscal, nu au 
aplicabilitate în acesta situa�ie;  
b) opera�iunea juridic� ales� -darea în plat�-, îmbrac� forma normal� �i uzual� 
(reglementat� de dispozi�iile legale din Codul civil), premis� �i nu interzis� de 
lege astfel c� nu poate fi calificat� ca fiind “artificial�”.  
 
            Reîntorcându-se la cele invocate la pct.I.1, (din partea de început a 
contesta�iei), petenta solicit� s� se observe c� societatea a fost constituit� cu 
scopul derul�rii unui proiect imobiliar, asocia�ii au creditat societatea în scopul 
achizi�ion�rii terenurilor pentru derularea acelui proiect, astfel c� nerealizarea lui 
conducea la nerealizarea scopului pentru care societatea a fost constituit� (scop 
re�inut în RIF însu�i de inspectorii fiscali), sumele de bani cu care aceasta a fost 
creditat� urmând a reveni din nou în patrimoniul asocia�ilor; ori, aceste sume 
nemaiexistând, anterior din acestea fiind achizi�ionate terenurile în discu�ie, era 
normal �i legal s� opereze o dare în plat�.  
            Aplicând principiului libert��ii de management (gestiune) rezult� c�, 
dreptul fiscal nu poate influen�a decizia de management (strategia) a 
operatorului economic prin m�surile dispuse; acest principiu al libert��ii de 
management sau altfel numit al non-imixiunii în gestiune de afaceri a agentului 
economic interzice administra�iei fiscale s� critice deciziile de gestiune ale 
întreprinderii.  
            Per a contrario, agen�ii economici nu au obliga�ia s� î�i seteze afacerile 
de o manier� care s� creeze un maxim de mas� impozabil� pentru administra�ia 
fiscal�, în condi�iile în care strategia de afaceri este ghidat� de altfel de criterii 
decât cel al impozitelor generate pentru bugetul statului, �i în condi�iile în care 
opera�iunile realizate sunt men�inute în limitele legalit��ii.  
            Aplicarea “principiului libert��ii de management” poate fi limitat� doar 
prin aplicarea criteriilor care vizez�: “teoriei actului anormal de gestiune” teorie 
care într-adev�r are în vedere condi�iile indicate la art.11 din Cod fiscal. Îns� a�a 
cum deja a ar�tat, petenta sus�ine c� modalitatea juridic� �i scopul în care �i 
pentru care a fost realizat� darea în plat� îmbrac� cea mai uzual� �i banal� form� 
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de manifestare juridic� -contractul de dare în plat�-, iar pe de alt� parte r�spunde 
cel mai bine cerin�elor �i a�tept�rilor legitime ale asocia�ilor societ��ii.  
            F�r� a intra într-o dezbatere pe marginea acestor terorii, relevante 
prezentei cauze, referitor la criteriile enun�ate anterior, petenta consider� c� 
trebui s� se aib� în vedere fa�� de acest argument �i teoria libert��ii de a 
contracta �i de a stabilii liber con�inutul contractului, teorie care de asemenea se 
fundamenteaz� pe dispozi�iile legale de natur� civil� potrivit c�rora p�r�ile 
(contractului) sunt libere s� încheie orice contracte �i s� determine con�inutul 
acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea public� �i de bunele moravuri 
(art.1169 Cod civil - libertatea de a contracta), sau într-o manier� mai general�, 
pe dispozi�iile de la art.12 Cod civil, potrivit c�rora, oricine poate dispune liber 
de bunurile sale, dac� legea nu prevede în mod expres altfel.  
 
            I.3. Referitor la impozitul pe veniturile microîntreprinderii; 
 
            Pentru toate motivele de fapt �i temeiurile de drept indicate la I.1 �i I.2, 
petenta indic� organului de solu�ionare a contesta�ie, acele�i motive de 
netemeinicie �i nelegalitate �i fa�� de suma stabilit� suplimentar cu titlu de 
impozit pe veniturile microîntreprinderii.  
 
            De asemenea în probatoriu, petenta anexeaz� la contesta�ie, o serie de 
documente: Contractele de finan�are din ...2007, Certificate de urbanism, 
Promisiunea de vânzare cump�rare cu SC I, Notific�ri de vânzare cu TVA, 
Notificare de reziliere unilateral� a Promisiunii de vânzare cump�rare cu SC I, 
Hot�rârea AGA din ...2009, CF-uri în extenso pentru suprafe�ele de teren date în 
plat�, Fi�a contului 2111- terenuri �i Nota contabil� din ...2009.  
 
 
            II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul AJFP ... – Serviciul Inspec�ie 
Fiscal� ..., prin Decizia de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� ..., în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014 (RIF), 
au constatat urm�toarele: 
 
            II.1 Referitor la suma de ... lei reprezentând: 
... lei – TVA;  
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
 
   În fapt, perioada verificat� a fost 01.12.2008 - 30.09.2014. 
   Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� SC X SRL a fost 
constituit� �i înregistrat� la ORC ... în data de ...2007, fiindu-i atribuit num�rul 
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de înregistrare ... �i codul unic de înregistrare ... având ca asocia�i urm�toarele 
persoane fizice: 

- L, cet��ean român, cu cota de participare de ...%; 
- B, cet��ean român, cu cota de participare de ...%; 
- I, cet��ean român, cu cota de participare de ...%; 
- D , cet��ean american, cu cota de participare de ...%.  

            Obiectul principal de activitate este dezvoltare (promovare) imobiliar� 
COD CAEN .... 
            Pentru realizarea obiectului de activitate al societ��ii în baza contractelor 
de finan�are întocmite la data de ...2007, prezentate în anexa nr.1 la RIF, 
asocia�ii au împrumutat societatea comercial� cu suma total� de Z lei, astfel: 
- L, cu suma de ... lei, reprezentând ...% din total împrumut; 
- B, cu suma de ... lei reprezentând ...% din total împrumut; 
- I, cu suma de ... lei reprezentând ...% din total împrumut; 
- D , cu suma ... lei reprezentând ...% din total împrumut.  
            Împrumuturile au fost acordate în numerar. 
   Cu suma de Z lei societatea a achizi�ionat ... parcele de teren situate în ... 
(în zona de case), în vederea dezvolt�rii unui proiect imobiliar. 
   La data de ...2009 urmare a Hot�rârii Adun�rii Generale a Asocia�iilor ai 
SC X SRL se încheie în forma autentic� actul de transmisiune a dreptului de 
proprietate cu titlu de dare în plat� prin care cele cinci imobile situate în ..., 
înscrise în CF. ..., CF. ..., CF. ..., CF. ..., CF. ... se transfer� din proprietate SC X 
SRL în proprietatea comun� indiviz� a asocia�iilor L în cot� de ...%, B în cot� de 
...%, I în cot� de ...% �i D în cot� de ...%, în schimbul compens�rii datoriei de Y 
lei pe care SC X SRL o avea fa�� de asocia�i, în baza contractelor de împrumut 
prin care asocia�ii au împrumutat societatea tocmai pentru cumpararea acestor 
terenuri.  
            Valoarea de pia�� a terenurilor la momentul d�rii în plat� c�tre asocia�i 
era de X lei. 
     Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� pentru aceast� 
opera�iune, SC X SRL avea obliga�ia întocmirii facturii conform prevederilor 
art.155 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal �i colect�rii TVA în sum� de 
... lei, prin aplicarea cotei de TVA de 19% asupra contrapartidei ob�inute 
conform prevederilor art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            Opera�iunea efectuat� de SC X SRL la data de ...2009 prin actul de 
transmisiune a dreptului de proprietate cu titlu de dare în plat�, autentificat cu 
nr. .../...2009, prin care a fost transferat dreptul de proprietate asupra celor ... 
terenuri c�tre asocia�ii creditori ai societ��ii, cu titlu oneros, este o opera�iune 
care intr� în sfera de aplicare a TVA fiind îndeplinite cumulativ condi�iile 
prev�zute la art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003, astfel: 
a) este o livrare de bunuri conform art.128-130 efectuat� cu plat�, conform 
art.128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 este considerat� livrare de bunuri 
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transferul dreptului de a dispune de bunuri ca �i un bun proprietar. Prin actul de 
transmisiune a dreptului de proprietate, cu titlu de dare în plat� nr. .../ ...2009, a 
fost transferat dreptul de proprietate a celor ... parcele de teren c�tre asocia�ii 
creditori cu toate atributele dreptului de proprietate, respectiv posesie, dispozi�ie 
�i folosin��. Tranferul dreptului de proprietate a fost efectuat cu titlu oneros 
respectiv în schimbul compens�rii datoriei de Y lei. Condi�ia referitoare la plat� 
este îndeplinit� existând o leg�tur� direct� între opera�iune, contrapartida 
ob�inut�, respectiv compensarea datoriei. În fapt prin aceast� opera�iune s-a 
realizat un schimb prev�zut de art.130 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, ce a implicat o livrare de bunuri (livrarea terenurilor) în schimbul stingerii 
împrumutului. Stingerea unei crean�e, respectiv a împrumutului acordat de 
asocia�ii creditori, prin darea în plat� a celor ... imobile atrage aplicare art.130 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. În consecin��, chiar dac� între p�r�i sunt incidente prevederile 
art.1100 din Codul Civil, aplicabil în anul 2008, având în vedere conven�ia 
încheiat�, din punct de vedere fiscal sunt incidente prevederile art.130, baza de 
impozitare fiind valoarea real� a bunurilor, respectiv valoarea de pia�� rezultat� 
din Raportul de evaluare global�, respectiv valoarea de X lei. Conform 
prevederilor art.137 alin.(1) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, în 
cazul schimbului prev�zut la art.130, baza de impozitare este valoarea normal�. 
Valoarea real� (normal�) a bunurilor este cea stabilit� de raportul de expertiz�, 
respectiv valoarea de X lei; 
b) Locul livr�rii este în România conform prevederilor art.132 respectiv acolo 
unde sunt situate bunurile imobile �i sunt puse la dispozi�ia beneficiarilor 
asocia�ii creditori; 
c) Livrarea este efectuat� de o persoan� impozabil�, respectiv de SC X SRL 
persoan� juridic� înregistrat� în scopuri de TVA de la înfiin�are, care a ac�ionat 
ca atare; 
d) Livrarea bunurilor a rezultat din activit��ile economice prev�zute la art.127 
alin.(2) respectiv din obiectul de activitate al SC X SRL care s-a constituit 
tocmai în scopul achizi�iilor acestor terenuri �i vânz�rii acestora. 
   În aceia�i zi, ...2009 coproprietarii indivizi - copartajan�ii L, B, I �i D , de 
comun acord în�eleg ca dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 
nr. ... constând în teren arabil intravilan în suprafa�a de ... mp, s� fie atribuit în 
proprietatea exclusiv� a copartajantului I prin acordarea cotei de .../... parte din 
imobil. Prin actul de partaj nr. .../...2009 încheiat în aceia�i zi copartajan�ii 
enumera�i mai sus ies din indiviziunea de�inut� asupra imobilului descris 
anterior cedând întreg drept de proprietate asupra imobilului lui I. 
   Tot în aceia�i zi, respectiv la data de ...2009, coproprietarii indivizi L, 
identificat cu CNP ..., cu domiciliul în ..., cu cota de participare de ...%, I, 
identificat cu CNP ..., cu domiciliul în ..., cu cota de participare de ...%, D , 
cet��ean cu domiciliul în ..., f�r� num�r de identificare fiscal� în România, cu 
cota de participare de ...%, B, cu cota de participare de ...%, vând împreun� 



 
     ����

 
 

  13 

celelalte ... imobile dobândite prin dare în plat�, prin ... contracte de vânzare, la 
valoarea total� de W lei. De asemenea pentru vânzarea celor ... parcele de teren 
de�inute în coproprietate indiviz� de asocia�ii-creditori ai SC X SRL, 
reprezentat� de L, prin cele ... contracte de vânzare niciunul dintre coproprietarii 
indivizi nu a colectat TVA. 
   Organele de inspec�ie fiscal� constat� în fapt c� prin aceste tranzac�ii 
interpuse, efectuate toate în data de ...2009, terenurile de�inute de SC X SRL, 
administrat� de L, au fost înstr�inate c�tre persoanele fizice ter�e ..., c�s�torit cu 
... �i c�tre ... , c�s�torit� cu ... �i c�tre persoana fizic� I, f�r� s� se colecteze TVA 
în sum� de ... lei �i s� se vireze bugetului de stat acest TVA.  
            Tranzac�ia efectuat� în data de ...2009, în baza actului de dare în plat�, 
prin care persoanele fizice asocia�i �i creditori, în acela�i timp, ai societ��ii SC X 
SRL au intrat în proprietatea terenurilor, care ulterior au fost vândute, este o 
livarea de bunuri. 
            Conform prevederilor art.11 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
organul fiscal poate reîncadra forma unei tranzac�ii astfel încât s� fie reflectat 
con�inutul economic al acesteia. 
            Terenurile tranzac�ionate în data de ...2009, în baza actului de darea în 
plat�, sunt terenuri construibile, conform art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, fapt ce rezult� din certificatele de urbanism nr. 
.../...2007, nr. .../...2007, nr..../...2007, nr. ... / ...2007 �i nr..../ ...2008, emise de 
Prim�ria ... în anul 2007, în scopul ob�inerii autoriza�iilor de construire. SC X 
SRL a depus la data de ...2008 notificarea prev�zut� la art.141 alin.(3) din Codul 
fiscal, înregistrat� sub nr..../...2008, prin care opteaz� la taxarea vânz�rii 
imobilelor înscrise în CF ... �i CF .... 
            Organele de inspec�ie fiscal� au determinat o baza impozabil� de X lei, 
constituit� din contravaloarea livr�rii de terenuri construibile, a�a cum prevede 
art.137 alin.(1) lit.a), art.11 �i art.130 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal. TVA a fost stabilit� prin aplicarea cotei de 19% asupra bazei impozabile, 
conform art.140 din Codul fiscal, stabilind un TVA suplimentar în sum� de ... 
lei. 
            În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un TVA 
suplimentar de plat� în sum� total� de  ... lei, men�ionând faptul c� situa�ia 
determin�rii TVA este prezentat� în anexa nr…. la RIF. 
            De asemenea, pentru nevirarea la termen a diferen�ei de TVA stabilit� 
suplimentar în sum� de ... lei, organele de inspec�ie fiscal�, au calculat 
major�ri/dobânzi �i penalit��i de întârziere, în conformitate cu prevederile 
art.120 �i art.120^1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, accesorii fiscale în sum� total� de ... lei, 
din care ... lei dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA, respectiv ... lei 
penalit��i de întârziere aferente TVA. 
 
            II.2 Referitor la suma de ... lei reprezentând: 
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  ... lei – impozit pe venit microîntreprindere;  
  ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit  
              microîntreprindere; 
  ... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit  
              microîntreprindere. 
 
            Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� la înfiin�are 
societatea s-a declarat ca �i pl�titoare de impozit pe profit �i c� în perioada 
01.10.2008 - 31.12.2009, SC X SRL declar� la organul fiscal prin declara�ii 
fiscale formular 100 impozit pe veniturile microîntreprinderilor în sum� de ... lei 
�i achit� bugetului de stat suma de ... lei.  
            Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� SC X SRL îndepline�te 
cumulativ condi�iile prev�zute la art.103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, la 31 decembrie a anului fiscal precedent astfel: 
- la 31.12.2007, cifra de afaceri realizat� a fost de ... lei, ... salariat, nu realizeaz� 
venituri din consultan�� �i management, activitatea principal� constând în 
dezvoltare (promovare) imobiliar� COD CAEN ..., capitalul social al persoanei 
juridice este de�inut pe persoane fizice, altele decât statul, autorit��ile locale �i 
institu�iile publice;  
- la 31.12.2008, cifra de afaceri realizat� a fost de ... lei, ... salariat, nu realizeaz� 
venituri din consultan�� �i management, capitalul social al persoanei juridice 
este de�inut pe persoane fizice, altele decât statul, autorit��ile locale �i institu�iile 
publice. Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� pân� la data de 
31.01.2008, SC X SRL îndepline�te condi�iile de microîntreprindere în 
trimestrul IV 2008 SC X SRL a declarat organului fiscal impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor în sum� de ... lei, veniturile realizate în trimestrul IV 2008 
au fost de ... lei;  
- în anul fiscal 2009, SC X SRL îndepline�te condi�iile de microîntreprindere a 
declarat la organul fiscal impozit pe veniturile microîntreprinderilor în sum� de 
... lei.  
            Din verific�rile efectuate în perioada supus� controlului echipa de 
inspec�ie fiscal� constat� c� la data de ...2009 urmare a Hot�rârii Adun�rii 
Generale a Asocia�iilor ai SC X SRL se încheie în forma autentic� actul de 
transmisiune a dreptului de proprietate cu titlu de dare în plat� prin care cele 
cinci imobile situate în ..., înscrise în CF. ..., CF. ..., CF. ..., CF. ..., CF. ... se 
transfer� din proprietate SC X SRL în proprietatea comun� indiviz� a 
asocia�iilor L în cot� de ...%, B în cot� de ...%, I în cot� de ...% �i D în cot� de 
...%, în schimbul compens�rii datoriei de Y lei pe care SC X SRL o avea fa�� de 
asocia�i s�i. Valoarea de pia�� a terenurilor la momentul d�rii în plat� c�tre 
asocia�i era de X lei, a�a cum rezult� �i din actul autentic de dare în plat�. Pentru 
aceast� opera�iune ce constituie o livrare de bunuri din proprietatea persoanei 
juridice în schimbul compens�rii unei datorii, indiferent cine sunt clien�ii s�i, 
persoana juridic� SC X SRL avea obliga�ia s� întocmeasc� factur� �i s� 
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înregistreze veniturile din vânzarea activelor în contul 7583 “Venituri din 
vânzarea activelor �i alte opera�ii de capital” la valoare de vânzare de X lei, 
reprezentând valoarea de pia�� a terenurilor transferate, stabilit� prin expertizele 
camerei notarilor publici pentru anul 2009, a�a cum rezult� �i actul autentic nr. 
.../...2009 . 
            Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c�, dup� transferul 
dreptului de proprietate din proprietatea SC X SRL în coproprietatea indiviz� a 
celor 4 asocia�i, în baza actului autentic de partaj voluntar nr. .../...2009 (anexa 
nr. … la RIF), parcela de teren înscris� în CF nr.... este transmis� în proprietatea 
exclusiv� a asociatului I. Partajul voluntar fiind realizat f�r� plata vreunei sulte. 
Valoarea de pia�� a imobilului ce a f�cut obiectul partajului voluntar a fost de ... 
euro, respectiv ... lei. Persoana juridic� SC X SRL este persoan� afiliat� cu 
persoanele fizice dobânditoare a cotelor indivize celor ... terenurilor L �i B, 
conform prevederilor art.7 alin.(1) pct.21c lit.b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.  
          În aceia�i zi, respectiv la data de ...2009, cele ... parcele de teren r�mase în 
coproprietatea indiviz� a asocia�ilor SC X SRL au fost vândute persoanelor 
fizice ... �i ..., ... �i ..., astfel: 

- în baza contractului de vânzare cump�rare, autentificat cu nr..../...2009. 
fost vândut� parcela de teren înscris� în CF ... c�tre so�ii ... �i ..., la pre�ul 
de … lei; 

- în baza contractului autentificat cu nr. …/...2009 a fost vândut� parcela de 
teren înscris� în CF … c�tre so�ii ... �i ... la pre�ul de … lei; 

- în baza contractului autentificat cu nr. …/...2009 a fost vândut� tot parcela 
de teren înscris� în CF  … c�tre so�ii ... �i ... la pre�ul de … lei; 

- în baza contractului autentificat cu nr. …/...2009 au fost vândute parcele 
de teren inscrise în CF … �i CF … c�tre so�ii ... �i ... la pre�ul de … lei. 
Valoarea total� de pia�a real� a vânz�rilor celor ... parcele de teren fiind de 
W lei.  

            În condi�iile în care SC X SRL ar fi vândut cele ... parcele de teren direct 
ter�elor persoane fizice independente ... �i so�ia ... �i ... �i so�ia ... , f�r� 
interpunerea asocia�iilor (persoane afiliate) ar fi ob�inut un venit în sum� de W 
lei.   
            Astfel c� vânzarea de c�tre SC X SRL a celor ... parcele de teren c�tre 
asocia�ii societ��ii are valoarea de pia�� de X lei, stabilit� conform prevederilor 
art.11 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu aplicare în 
anul 2009: 
“(2) În cadrul unei tranzac�ii între persoane afiliate, autorit��ile fiscale pot 
ajusta suma venitului sau a cheltuielii oric�reia dintre persoane, dup� cum este 
necesar, pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau serviciilor furnizate în 
cadrul tranzac�iei. La stabilirea pre�ului de pia�� al tranzac�iilor între persoane 
afiliate se folose�te cea mai adecvat� dintre urm�toarele metode: 
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a) metoda compar�rii pre�urilor, prin care pre�ul de pia�� se stabile�te pe baza 
pre�urilor pl�tite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile 
c�tre persoane independente;” 
            În conformitate cu prevederile art.11 din Codul Fiscal alin.(1) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal pentru stabilirea unui impozit sau a unei taxe 
autorit��ile fiscale pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul 
economic al tranzac�iei.  
            Din analizarea tranzac�iilor care au avut loc în data de ...2009, respectiv 
darea în plat� a celor ... terenuri de c�tre SC X SRL c�tre asocia�ii societ��ii SC 
X SRL �i vânzarea imediat� a patru parcele de teren c�tre persoanele fizice ter�e 
..., ..., ... �i ..., organul de control în baza art.11 alin.(1) din Codul fiscal 
reîncadreaz� forma juridic� a actului de dare în plat� în schimbul compens�rii 
datoriilor autentificat cu nr..../...2009, astfel încât s� se reflecte con�inutul 
economic, respectiv vânzarea cu titlu oneros a terenurilor men�ionate anterior, la 
valoarea de pia�� de X lei, stabilit� pe baza valorilor de expertiz� utilizat� pentru 
circula�ia propriet��ilor imobiliare.  
            În conformitate cu prevederile art.214 din OMFP nr.1752/2005, cu 
aplicare în anul 2009: 
“(1) În contabilitate, veniturile din vânz�ri de bunuri se înregistreaz� în 
momentul pred�rii bunurilor c�tre cump�r�tori, al livr�rii lor pe baza facturii 
sau în alte condi�ii prev�zute în contract care atesta transferul dreptului de 
proprietate asupra bunurilor respective, c�tre clien�i.  
(2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt 
îndeplinite urm�toarele condi�ii:  
a) entitatea a transferat cump�r�torului riscurile �i avantajele semnificative 
care decurg din proprietatea asupra bunurilor;  
b) entitatea nu mai gestioneaz� bunurile vândute la nivelul la care ar fi f�cut-o, 
în mod normal, în cazul de�inerii în proprietate a acestora �i nici nu mai de�ine 
controlul efectiv asupra lor;  
c) veniturile �i, respectiv cheltuielile ocazionate de tranzac�ie pot fi 
cuantificate”. 
            SC X SRL pentru livrarea terenurilor respective realizate prin actul 
autentic de dare în plat� nr..../...2009, nu a înregistrat în eviden�a contabil� 
veniturile din cedarea activelor în valoare de X lei (valoare de pia��), conform 
pct.214 din OMFP nr.1752/2005 �i nu a calculat impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor în sum� de ... lei, prin aplicarea cotei de 3% asupra 
veniturilor totale realizate în trimestrul III 2009.  
            În trimestrul II 2009 SC X SRL a declarat valoarea impozitului pe 
venitul microîntreprinderilor la nivelul impozitului minim în sum� de ... lei.  
            În trimestrul III 2009 SC X SRL a declarat valoarea impozitului pe 
venitul microîntreprinderilor la nivelul impozitului minim în sum� de ... lei.  
            Fa�� de impozitul pe venit declarat în trimestrul III 2009 în sum� de ... 
lei, organul de control a stabilit suplimentar un impozit pe venitul 
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microîntreprinderilor în sum� de ... lei, venitul realizat în trimestrul III 2009 
fiind în sum� de X lei.  
            În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit suplimentar un 
impozit pe venitul microîntreprinderilor în sum� de ... lei, men�ionând faptul c� 
situa�ia determin�rii impozitului pe venitul microîntreprinderilor este prezentat� 
în anexa nr…. la RIF. 
            De asemenea, pentru nevirarea la termen a diferen�ei suplimentare de 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor în sum� de ... lei, organele de 
inspec�ie fiscal�, au calculat major�ri/dobânzi �i penalit��i de întârziere, în 
conformitate cu prevederile art.120 �i art.120^1 din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, accesorii 
fiscale în sum� total� de ... lei, din care ... lei dobânzi/major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor, respectiv ... lei penalit��i 
de întârziere aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor. 
 

  III. Având în vedere sus�inerile petentei, documentele existente la 
dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare, invocate de c�tre contestatoare �i 
de c�tre organele fiscale, se re�in urm�toarele: 
 
            III.1. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA stabilit� suplimentar 
de plat�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� aceast� sum�, 
în condi�iile în care organele de inspec�ie fiscal� au stabilit baza de impozitare a 
TVA aferent� tranzac�iei privind transferul dreptului de proprietate al 
contestatoarei asupra unor terenuri, efectuate prin darea în plat�, pentru stingerea 
unor datorii c�tre asocia�ii societ��ii. 
 
   În fapt, SC X SRL a fost constituit� �i înregistrat� la ORC ... în data de 
...2007, sub num�rul de înregistrare ..., codul unic de înregistrare ... �i având ca 
asocia�i urm�toarele persoane fizice: 

- L, cet��ean român, cu cota de participare de ...%; 
- B, cet��ean român, cu cota de participare de ...%; 
- I, cet��ean român, cu cota de participare de ...%; 
- D , cet��ean american, cu cota de participare de ...%.  

            Obiectul principal de activitate este dezvoltare (promovare) imobiliar� 
COD CAEN .... 
            Pentru realizarea obiectului de activitate al societ��ii în baza contractelor 
de finan�are întocmite la data de ...2007, asocia�ii au împrumutat societatea 
comercial� cu suma total� de Z lei, astfel: 
- L, cu suma de ... lei, reprezentând ...% din total împrumut; 
- B, cu suma de ... lei reprezentând ...% din total împrumut; 
- I, cu suma de ... lei reprezentând ...% din total împrumut; 
- D , cu suma ... lei reprezentând ...% din total împrumut.  
            Împrumuturile au fost acordate în numerar. 
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   Cu suma de Z lei societatea a achizi�ionat ... parcele de teren situate în ... 
(în zona de case), în vederea dezvolt�rii unui proiect imobiliar. 
   La data de ...2009 urmare a hot�rârii AGA ai SC X SRL se încheie în 
forma autentic� actul de transmisiune a dreptului de proprietate, cu titlu de dare 
în plat�, prin care cele cinci imobile situate în ..., înscrise în CF. ..., CF. ..., CF. 
..., CF. ..., CF. ... se transfer� din proprietate SC X SRL în proprietatea comun� 
indiviz� a asocia�iilor L în cot� de ...%, B în cot� de ...%, I în cot� de ...% �i D în 
cot� de ...%, în schimbul compens�rii datoriei de Y lei pe care SC X SRL o avea 
fa�� de asocia�i, în baza contractelor de împrumut prin care asocia�ii au 
împrumutat societatea tocmai pentru cumpararea acestor terenuri.  
            Valoarea de pia�� a terenurilor la momentul d�rii în plat� c�tre asocia�i 
era de X lei. 
   În aceia�i zi, ...2009 coproprietarii indivizi - copartajan�ii L, B, I �i D , de 
comun acord în�eleg ca dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 
nr. ... constând în teren arabil intravilan în suprafa�a de ... mp, s� fie atribuit în 
proprietatea exclusiv� a copartajantului I prin acordarea cotei de .../... parte din 
imobil. Prin actul de partaj nr. .../...2009 încheiat în aceia�i zi copartajan�ii 
enumera�i mai sus ies din indiviziunea de�inut� asupra imobilului descris 
anterior cedând întreg drept de proprietate asupra imobilului lui I. 
   Tot în aceia�i zi, respectiv la data de ...2009, coproprietarii indivizi L, 
identificat cu CNP ..., cu domiciliul în ..., cu cota de participare de ...%, I, 
identificat cu CNP ..., cu domiciliul în ..., cu cota de participare de ...%, D , 
cet��ean cu domiciliul în ..., f�r� num�r de identificare fiscal� în România, cu 
cota de participare de ...%, B, cu cota de participare de ...%, vând împreun� 
celelalte ... imobile dobândite prin dare în plat�, prin ... contracte de vânzare, la 
valoarea total� de W lei. 
   Organele de inspec�ie fiscal� au constatat în fapt c� prin aceste tranzac�ii 
interpuse, efectuate toate în data de ...2009, terenurile de�inute de SC X SRL, 
administrat� de L, au fost înstr�inate c�tre persoanele fizice ter�e ..., c�s�torit cu 
... �i c�tre ... , c�s�torit� cu ... �i c�tre persoana fizic� I.  
            Organele de inspec�ie fiscal� au re�inut faptul c� terenurile tranzac�ionate 
în data de ...2009, în baza actului de darea în plat�, sunt terenuri construibile, 
conform art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fapt 
ce rezult� din certificatele de urbanism nr. .../...2007, nr. .../...2007, nr..../...2007, 
nr. ... / ...2007 �i nr..../ ...2008, emise de Prim�ria ... în anul 2007, în scopul 
ob�inerii autoriza�iilor de construire.  
            De asemenea din actul de dare în plat�, autentificat sub nr..../...2009, 
rezult� c� pentru calcularea onorariului notarului public �i a taxei pentru 
serviciul de publicitate imobiliar�, s-a luat în calcul valoarea terenului la pre�ul 
de ... euro, stabilit� conform raportului de evaluare global� întocmit de Camera 
Notarilor Publici ..., respectiv suma de X lei calculat� la cursul BNR din data de 
...2009, respectiv ... lei/euro. 
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            Organele de inspec�ie fiscal� au re�inut faptul c� valoarea de pia�� a 
terenurilor la momentul d�rii în plat� c�tre asocia�i era de X lei reprezentând 
valoarea de pia�� a terenurilor transferate. 
            Organele de inspec�ie fiscal� au determinat o baza impozabil� de X lei, 
constituit� din contravaloarea livr�rii de terenuri construibile, a�a cum prevede 
art.137 alin.(1) lit.a), art.11 �i art.130 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal. TVA a fost stabilit� prin aplicarea cotei de 19% asupra bazei impozabile, 
conform art.140 din Codul fiscal, stabilind un TVA suplimentar în sum� de ... 
lei. 
            În drept, art.137 alin.(1) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, în vigoare începând cu 01.01.2009, arat�: 
“(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: […] 
e) în cazul schimbului prev�zut la art.130 �i, în general, atunci când plata se 
face par�ial ori integral în natur� sau atunci când valoarea pl��ii pentru o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilit� de p�r�i sau nu 
poate fi u�or stabilit�, baza de impozitare se consider� ca fiind valoarea 
normal� pentru respectiva livrare/prestare. Este considerat� ca valoare 
normal� a unui bun/serviciu tot ceea ce un cump�r�tor, care se afl� în stadiul 
de comercializare unde este efectuat� opera�iunea, trebuie s� pl�teasc� unui 
furnizor/prestator independent în interiorul ��rii, în momentul în care se 
realizeaz� opera�iunea, în condi�ii de concuren��, pentru a ob�ine acela�i 
bun/serviciu.”  
             Art.130 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare începând 
cu 01.01.2009, precizeaz�: 
“Schimbul de bunuri sau servicii în cazul unei opera�iuni care implic� o livrare 
de bunuri �i/sau o prestare de servicii în schimbul unei livr�ri de bunuri �i/sau 
prest�ri de servicii, fiecare persoan� impozabil� se consider� c� a efectuat o 
livrare de bunuri �i/sau o prestare de servicii cu plat�.” 
             Astfel, potrivit prevederilor legale men�ionate mai sus, se re�ine c� în 
cazul unei opera�iuni care implic� o livrare de bunuri �i/sau o prestare de servicii 
în schimbul unei livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii, fiecare persoan� 
impozabil� se consider� c� a efectuat o livrare de bunuri �i/sau o prestare de 
servicii cu plat�.  
            În cazul schimbului prev�zut mai sus �i, în general, atunci când plata se 
face par�ial ori integral în natur� sau atunci când valoarea pl��ii pentru o livrare 
de bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilit� de p�r�i sau nu poate fi 
u�or stabilit�, baza de impozitare se consider� ca fiind valoarea normal� pentru 
respectiva livrare/prestare. Este considerat� ca valoare normal� a unui 
bun/serviciu tot ceea ce un cump�r�tor, care se afl� în stadiul de comercializare 
unde este efectuat� opera�iunea, trebuie s� pl�teasc� unui furnizor/prestator 
independent în interiorul ��rii, în momentul în care se realizeaz� opera�iunea, în 
condi�ii de concuren��, pentru a ob�ine acela�i bun/serviciu. 
            Potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal: 
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“La stabilirea sumei unui impozit sau unei taxe în în�elesul prezentului cod, 
autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop 
economic sau pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul 
economic al tranzac�iei”. 
            Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine c� art.11 
alin.(1) din Codul fiscal consacr�, la nivel de lege, principiul prevalen�ei 
economicului asupra juridicului, al realit��ii economice, în baza c�ruia 
autorit��ile fiscale au dreptul s� analizeze orice opera�iune (tranzac�ie) nu numai 
din punct de vedere juridic, ci �i din punct de vedere al scopului economic 
urm�rit de contribuabil. În acest spirit, o tranzac�ie normal� din punct de vedere 
juridic, poate s� nu fie luat� în considerare sau s� fie reîncadrat� din punct de 
vedere economic, în scopul aplicarii legii fiscale.  
            Mai mult, trebuie avute în vedere �i prevederile art.67 alin.(2) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, precizeaz�: 
“Estimarea bazei de impunere […] 
(2) În situa�iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept��ite s� 
estimeze baza de impunere, acestea vor avea în vedere pre�ul de pia�� al 
tranzac�iei sau bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal.”, 
coroborate cu prevederile pct.65.2 din Normele metodologice de aplicare a 
art.67 alin.(2) din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin 
HG 1050/2004, care precizeaz�: 
“65.2. Organul fiscal va identifica 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 va avea în vedere datele �i informa�iile de�inute de acesta despre 
contribuabilii cu activit��i similare.” 
            Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� în 
situa�iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept��ite s� estimeze baza 
de impunere, acestea vor avea în vedere pre�ul de pia�� al tranzac�iei sau bunului 
impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal.  
            Astfel, organul fiscal are posibilitatea de a identifica 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 va avea în vedere datele �i 
informa�iile de�inute de acesta despre contribuabilii cu activit��i similare. 
           �inând cont de faptul c� cump�r�torul nu face o plat� efectiv�, ci un 
schimb/compensare, respectiv în contul împrumuturilor acordate de asocia�ii 
petentei, �i prime�te proprietatea unui imobil, reprezentat de teren construibil, 
opera�iunea intr� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� conform 
art.130 din Codul fiscal, coroborat cu prevederile art.137 din Codul fiscal. 
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            Potrivit prevederilor legale, darea în plat� reprezint� opera�iunea juridic� 
prin care debitorul execut� c�tre creditorul s�u o alt� presta�ie decât aceea la 
care s-a obligat la încheierea raportului juridic obliga�ional, fiind o modalitate de 
stingere a obliga�iilor care duc la realizarea crean�ei creditorului. 
          În ceea ce prive�te efectele pe care le produce, darea în plat� stinge datoria 
întocmai ca �i plata. Pentru ca s� se produc� efectul extinctiv al d�rii în plat� se 
cere ca, atunci când noua presta�ie const� în a da un bun individual determinat, 
cum a fost cazul în spe��, cel care f�cea darea în plat� trebuia s� fie proprietarul 
lucrului care înlocuie�te vechea presta�ie, iar tranzac�ia s� se efectueze la 
valoarea normal� a unui bun/serviciu, respectiv tot ceea ce un cump�r�tor, care 
se afl� în stadiul de comercializare, trebuie s� pl�teasc� unui furnizor/prestator 
independent în interiorul ��rii, în momentul în care se realizeaz� opera�iunea, în 
condi�ii de concuren��, pentru a ob�ine acela�i bun/serviciu.  
          Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit baza de impunere a TVA aferent� tranzac�iei privind 
transferul dreptului de proprietate al contestatoarei asupra unor terenuri, 
efectuate prin darea în plat�, pentru stingerea unor împrumuturi acordate de 
asocia�ii petentei, în mod corect la valoarea de pia��, respectiv la valoarea 
normal� a acestuia, respectiv tot ceea ce un cump�r�tor, care se afl� în stadiul de 
comercializare, trebuie s� pl�teasc� unui furnizor/prestator independent în 
interiorul ��rii, în momentul în care se realizeaz� opera�iunea, în condi�ii de 
concuren��, pentru a ob�ine acela�i bun/serviciu, valoare care a fost folosit� chiar 
la calcularea onorariului notarului public �i a taxei pentru serviciul de publicitate 
imobiliar�, valoare stabilit� conform raportului de evaluare global� întocmit de 
Camera Notarilor Publici ....  
 
            Referitor la cele invocate de petent�, la pct.I.2. lit.A-E din prezenta 
decizie, trebuie men�ionate urm�toarele: 
            A. În ceea ce prive�te sus�inerea petentei, cu privire la natura juridic� a 
opera�iunii de dare în plat�, c� opera�iune juridic� care are ca scop (scop definit 
de normele legale de natur� civil� din Cod civil) stingerea unei datorii, astfel c� 
acest� opera�iune juridic� nu poate fi asimilat� unei livr�ri de bunuri similar� 
unui contract de vânzare cump�rare, �i care s-ar încadra în prevederile legale ale 
art.128 alin.(1) Cod fiscal, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� 
a contesta�iei întrucât : 
      - opera�iunea efectuat� de SC X SRL la data de ...2009 prin actul de 
transmisiune a dreptului de proprietate cu titlu de dare în plat�, autentificat cu 
nr..../...2009, prin care a fost transferat dreptul de proprietate asupra celor ... 
terenuri c�tre asocia�ii creditori ai societ��ii, cu titlu oneros, este o opera�iune 
care intr� în sfera de aplicare a TVA, fiind îndeplinite cumulativ condi�iile 
prev�zute la art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003, astfel: 
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a) este o livrare de bunuri conform art.128-130 efectuat� cu plat�, conform 
art.128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 este considerat� livrare de bunuri 
transferul dreptului de a dispune de bunuri ca �i un bun proprietar.  
            Prin actul de transmisiune a dreptului de proprietate, cu titlu de dare în 
plat�, nr. .../ ...2009, a fost transferat dreptul de proprietate a celor ... parcele de 
teren c�tre asocia�ii creditori cu toate atributele dreptului de proprietate, 
respectiv posesie, dispozi�ie �i folosin��.  
            Tranferul dreptului de proprietate a fost efectuat cu titlu oneros, respectiv 
în schimbul compens�rii datoriei de Y lei. Condi�ia referitoare la plat� este 
îndeplinit� existând o leg�tur� direct� între opera�iune, contrapartida ob�inut�, 
respectiv compensarea datoriei.  
             În fapt, prin aceast� opera�iune s-a realizat un schimb prev�zut de 
art.130 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ce a implicat o livrare de 
bunuri (livrarea terenurilor) în schimbul stingerii împrumutului. Stingerea unei 
crean�e, respectiv a împrumutului acordat de asocia�ii creditori, prin darea în 
plat� a celor ... imobile/terenuri atrage aplicare art.130 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
             Din punct de vedere fiscal sunt incidente prevederile art.130, baza de 
impozitare fiind valoarea real� a bunurilor, respectiv valoarea de pia�� rezultat� 
din Raportul de evaluare global�, respectiv valoarea de X lei. Conform 
prevederilor art.137 alin.(1) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, în 
cazul schimbului prev�zut la art.130, baza de impozitare este valoarea normal�; 
b) Locul livr�rii este în România conform prevederilor art.132, respectiv acolo 
unde sunt situate bunurile imobile �i sunt puse la dispozi�ia beneficiarilor 
asocia�ii creditori; 
c) Livrarea este efectuat� de o persoan� impozabil�, respectiv de SC X SRL 
persoan� juridic� înregistrat� în scopuri de TVA de la înfiin�are, care a ac�ionat 
ca atare; 
d) Livrarea bunurilor a rezultat din activit��ile economice prev�zute la art.127 
alin.(2) respectiv din obiectul de activitate al SC X SRL care s-a constituit 
tocmai în scopul achizi�iilor acestor terenuri �i vânz�rii acestora. 
- darea în plat� reprezint� opera�iunea juridic� prin care debitorul execut� c�tre 
creditorul s�u o alt� presta�ie decât aceea la care s-a obligat la încheierea 
raportului juridic obliga�ional, fiind o modalitate de stingere a obliga�iilor care 
duc la realizarea crean�ei creditorului. 
- în ceea ce prive�te efectele pe care le produce, darea în plat� stinge datoria 
întocmai ca �i plata.  
 
           B. În ceea ce prive�te sus�inerea petentei, cu privire la natura juridic� a 
opera�iunii de schimb de bunuri cu servicii reglementat� la art.130 Cod fiscal, 
petenta invocând art.130 Cod fiscal, în cazul unei opera�iuni care implic� o 
livrare de bunuri �i/sau o prestare de servicii în schimbul unei livr�ri de bunuri 
�i/sau prest�ri de servicii, fiecare persoan� impozabil� se consider� c� a efectuat 
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o livrare de bunuri �i/sau o prestare de servicii cu plat�, petenta sus�inând c� nu 
exist� o livrare de bunuri atât d.p.d.v. civil, cât �i fiscal, ci doar o opera�iune de 
stingere a unei datorii, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei întrucât : 
- opera�iunea de dare în plat� efectuat� de SC X SRL reprezint� în fapt un 
schimb prev�zut de art.130 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ce a 
implicat o livrare de bunuri (livrarea terenurilor) în schimbul stingerii 
împrumutului, respectiv a prest�rii unui serviciu. Stingerea unei crean�e 
(respectiv a împrumutului acordat de asocia�ii creditori) prin darea în plat� a 
celor ... imobile atrage aplicare art.130 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. În consecin�a, chiar dac� între 
p�r�i sunt incidente prevederile art.1100 din Codul Civil, 
“ART. 1100  Creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru decât acela ce i se 
datore�te, chiar când valoarea lucrului oferit ar fi egal� sau mai mare. (Cod 
civil 1578, 1604, 1683).”, 
având în vedere conven�ia încheiat�, din punct de vedere fiscal sunt incidente 
prevederile art.130 din punct de vedere fiscal, baza impozabil� fiind astfel 
valoarea real� a bunului, iar nu cea stabilit� de p�r�i în conven�ie. 
- mai mult trebuie re�inut faptul c� cump�r�torul nu face o plat� efectiv�, ci un 
schimb/compensare, respectiv în contul împrumuturilor acordate de asocia�ii 
petentei, �i prime�te proprietatea unui imobil, reprezentat de teren construibil, 
opera�iune ce intr� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� conform 
art.130 din Codul fiscal, coroborat cu prevederile art.137 din Codul fiscal. 
- pentru ca s� se produc� efectul extinctiv al d�rii în plat� se cere ca, atunci când 
noua presta�ie const� în a da un bun individual determinat, cum a fost cazul în 
spe��, cel care f�cea darea în plat� trebuia s� fie proprietarul lucrului care 
înlocuie�te vechea presta�ie, iar tranzac�ia s� se efectueze la valoarea normal� a 
unui bun/serviciu, respectiv tot ceea ce un cump�r�tor, care se afl� în stadiul de 
comercializare, trebuie s� pl�teasc� unui furnizor/prestator independent în 
interiorul ��rii, în momentul în care se realizeaz� opera�iunea, în condi�ii de 
concuren��, pentru a ob�ine acela�i bun/serviciu.  
            Simplificând cele de mai sus la pct.A. �i B, trebuie re�inut faptul c� 
atunci când, pentru stingerea unei obliga�ii, este utilizat ca �i mijloc de plat� 
acordarea unui bun sau serviciu în schimbul obliga�iei ini�iale, �i nu folosirea 
unei sume de bani, vorbim despre darea în plat�. 
             Trebuie avut în vedere faptul c�, pentru a se putea efectua darea în plat�, 
este necesar acordul creditorului, în conformitate cu prevederile art.1110 din 
Codul Civil, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            Pentru a sublinia mai bine efectul pe care îl produce darea în plat�, la  
livrarea unui teren construibil de c�tre o societate din România, pl�titoare de 
TVA, în vederea stingerii unei obliga�ii c�tre un creditor din România, utilizând 
ca �i mijloc de plat� darea în plat�, reiese faptul c�, în urma acceptului 
creditorului de a efectua schimbul prin transferul dreptului de proprietate asupra 
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terenului, în contrapartida crean�ei pe care o are de încasat, rezult� o vânzare 
c�reia îi sunt aplicabile reglement�rile legale din perspectiv� juridic�, contabil� 
�i fiscal�. 
            Din perspectiva contabil�, prin intermediul acestui mijloc de plat�, �i 
anume darea în plat� se realizeaz� stingerea crean�ei ini�iale prin bunul livrat. 
            Din perspectiv� juridic�, se încheie un contract de dare în plat�, al c�rui 
obiectiv este stingerea obliga�iei ini�iale prin bunul livrat. 
            Din perspectiv� fiscal�, din punct de vedere a TVA , opera�iunea: 
– are un caracter economic, deoarece se efectueaz� cu plat�, chiar dac� practic 
se realizeaz� o compensare între obliga�ia ini�ial� �i crean�a aferent� bunului 
livrat ca urmare a contractului în plat�; 
– opera�iunea care se realizeze este în sfera de aplicare a TVA, întrucât este 
impozabil� fiind îndeplinind cumulativ toate cele 4 condi�ii: 
• opera�iunea reprezint� o livrare de bunuri în sfera de aplicare a taxei, fiind 
considerat� ca efectuat� cu plat�; 
• locul de livrare a bunurilor este în România, în ceea ce prive�te locul livr�rii de 
bunuri; 
• livrare bunurilor este realizat� de o persoan� impozabil� care ac�ioneaz� în 
consecin��; 
• livrarea bunurilor este rezultatul unei activit��i economice. 
– emiterea facturii este obligatorie întrucât se aplic� regimul normal de taxare, 
aspect reglementat detaliat prin art.155 alin.(5) din Codul fiscal. 
 
            C. În ceea ce prive�te sus�inerea petentei, chiar ignorând toate 
argumentele prezentate la pct.A-B, c� terenurile date în plat� nu sunt “terenuri 
construibile” astfel, chiar calificând darea în plat� ca o livrare de bunuri, acestea 
ar fi scutite de TVA în baza art.141 alin.(2) lit.f) din Cod fiscal, aceasta nu poate 
fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât: 
- cu privire la caracterul de terenuri construibile, organul de inspec�ie fiscal� a 
ar�tat c� au fost prezentate în timpul controlului certificatele de urbanism nr. … 
/ ...2007, nr. … / …2007, nr. … / …2007, nr…. / …2007 �i nr. … / ...2008 
(prezentate în anexa nr. … la RIF), din care rezult� c� terenurile sunt cuprinse în 
Planul Urbanistic General al ..., situate pe ..., iar conform PUZ aprobat prin HCL 
183/2003 a fost propus� zon� de locuin�e, iar certificatele de urbanism pot fi 
folosite pentru ob�inerea autoriza�iilor de construire 
- organele de inspec�ie fiscal� arat� c� potrivit certificatelor de urbanism 
prezentate de c�tre contribuabil rezult� cu certitudine c� terenurile sunt 
construibile, chiar dac� au categoria de folosin�� arabil, sunt situate în 
intravilanul municipiului ... pe ..., situate într-o zon� de locuin�e;  
- conform PUZ aprobat terenurile sunt destinate construirii de locuin�e în regim 
de maxim S/D+P+2E+M/E. Din certificatele de urbanism rezult� c� se poate 
ob�ine autoriza�ie de construire pentru construc�ii colective de locuin�e cu 8 
apartamente �i amenajare parcare în incint�, chiar dac� categoria de folosin�� 



 
     ����

 
 

  25 

este "arabil" , din pct.3 « regimul tehnic » �i pct.4 « cererea de emitere a 
autoriza�iei de constuire… » din certificatele de urbanism se certific� caracterul 
construibil al respectivelor terenuri ; 
- din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, în spe�� sunt incidente 
prevederile Codului Fiscal care men�ioneaz� la art.141 alin.(2) lit.f) c�: "este o 
opera�iune scutit� f�r� drept de deducere - livrarea de c�tre orice persoan� a 
unei construc�ii, a unei p�r�i a acesteia �i a terenului pe care este construit�, 
precum �i a oric�rui alt teren. Prin excep�ie, scutirea nu se aplica pentru 
livrarea unei construc�ii noi, a unei p�r�i a acesteia sau a unui teren construibil. 
În sensul prezentului articol, se definesc urm�toarele: 
1. teren construibil reprezint� orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se 
pot executa construc�ii, conform legisla�iei în vigoare; " 
- ori, din certificatele de urbanism prezentate rezult� cu claritate c� terenurile 
sunt construibile, pe terenurile respective se pot executa : construc�ii pentru 
locuin�e colective cu 8 apartamente în regim de S + P + 2E + E retras, conform 
HCL nr. 140/2007 �i amenajare parcare în incint�, �i în baza c�rora petenta 
putea demara procedura de ob�inere a autoriza�iilor de construire. 
- mai mult, chiar dac� petenta invoc� faptul c� terenul este arabil, acest lucru nu 
poate fi luat în considerare la solu�ionarea contesta�iei întrucât organele de 
inspec�ie fiscal� au avut în vedere reglement�rile legale specifice �i aplicabile 
spe�ei: 
            Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construire,  
care la art. 23 prevede:  
"ART.23  
(1) Intravilanul localit��ilor se stabile�te prin planurile generale de urbanism -
PUG -, aprobate potrivit legii. 
(2) Ulterior aprob�rii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în 
intravilanul localit��ilor �i unele terenuri din extravilan, numai în condi�ii 
temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate 
potrivit legii.  
(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau 
definitiv, potrivit legii. " 
            Referitor la Intravilanul localit��ii trebuie re�inut faptul c� teritoriul care 
constituie o localitate se determin� prin Planul urbanistic general (PUG) �i 
cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel cu/f�r� construc�ii, organizate �i 
delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în 
circuitul agricol sau având o alt� destina�ie, înl�untrul c�ruia este permis� 
realizarea de construc�ii, în condi�iile legii. 
            Intravilanul se poate dezvolt� prin extinderea în extravilan numai pe baza 
de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în 
Planul urbanistic general (PUG) al localit��ii.  
   În vederea explicit�rii termenului de teren construibil, organele de 
inspec�ie fiscal� au f�cut referire la Ordinul nr. 897/2005, pentru aprobarea 
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Regulamentului privind con�inutul documenta�iilor referitoare la scoaterea 
terenurilor din circuitul agricol necesare amplas�rii obiectivelor de investi�ii, 
care la art.l alin.(l) prevede c� amplasarea construc�iilor de orice fel �i a altor 
obiective de investi�ii se face pe terenuri situate în intravilanul localit��ilor, 
urmând ca scoaterea terenurilor din circuitul agricol pentru obiectivele de 
investi�ii s� se fac�, potrivit alin.(3), al aceluia�i Regulament la solicitarea 
beneficiarilor de investi�ii.  
            În conformitate cu art.3 alin.(1) din Regulamentul privind con�inutul 
documenta�iilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol necesare 
amplas�rii obiectivelor de investi�ii, beneficiarii de investi�ii pot solicita 
scoaterea terenurilor din circuitul agricol necesare amplas�rii obiectivelor de 
investi�ii pe baza unei documenta�ii, ce cuprinde, printre altele, cererea pentru 
aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului de investi�ii, 
contractul de vânzare cump�rare a terenului, planul urbanistic zonal, certificatul 
de urbanism.  
            Tot în Ordinul nr. 897/2005 privind con�inutul documenta�iilor 
referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol la cap.1 art.1, se prevede:  
"Art.1 (1) Amplasarea construc�iilor de orice fel se face conform prevederilor 
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, pe terenuri situate în intravilanul localit��ilor stabilit conform legii; 
fac excep�ie construc�iile prev�zute la alin.(2) �i (3) ale art.91 din legea 
men�ionat�, care pot fi amplasate �i pe terenuri situate în extravilanul 
localit��ilor, cu prec�dere pe cele cu folosin�e neagricole sau cu folosin�e 
inferioare �i slab productive, cu respectarea prevederilor art.92 din aceea�i 
lege." 
            Potrivit Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului 
transportului Construc�iilor �i Turismului nr.1430/2005, de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, se prevede: 
"Art.57  Terenuri pentru construc�ii  
(1) Prin imobil, în conformitate cu prevederile legii, se în�elege teren �i/sau 
construc�ii. 
 (2) Terenurile pentru construc�ii sunt cuprinse în intravilanul localit��ilor �i, în 
func�ie de destina�ie �i utilizare, pot fi:  
a) terenuri ocupate - terenurile cu construc�ii de orice fel (supraterane ori 
subterane), clasificate potrivit legii, inclusiv amenaj�rile aferente;  
b) terenuri libere - terenurile f�r� construc�ii, de orice fel (supraterane ori 
subterane), inclusiv amenaj�rile aferente;  
c) terenuri aparent libere - terenurile f�r� cl�diri, asigurând func�iuni urbane 
de interes public stabilite �i executate în baza prevederilor documenta�ii lor 
urbanistice legal aprobate (spa�iile verzi �i de protec�ie, locuri de joac� pentru 
copii, trasee ale re�elelor tehnico-edilitare subterane - inclusiv zonele de 
protec�ie aferente -, rezerve pentru l�rgirea ori modernizarea c�ilor de 
comunica�ie, etc.). "  
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            HG nr. 525/1996 a c�rui domeniu de aplicare îl reprezint� sistemul unitar 
de norme tehnice �i juridice care st� la baza elabor�rii planurilor de amenajare a 
teritoriului, planurilor urbanistice, precum �i a regulamentelor locale de 
urbanism la Capitolul 2 "Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor" 
art.4  alin.(1) precizeaz� c�: 
"Autorizarea execut�rii construc�iior pe terenurile agricole din intravilan este 
permis� pentru toate tipurile de construc�ii �i amenaj�ri specifice localit��ilor, 
cu respectarea condi�iilor impuse de lege �i prezentul regulament."  
            Nici Legea nr. 50/1991 �i nici normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.50/1991 nu disting ca fiind terenuri pentru construc�ii numai cele care au 
categoria de folosin��: "cur�i - construc�ii" dup� scoaterea din circuitul agricol, 
cu autoriza�ie de construire emis�, ci sunt terenuri pentru construc�ii �i terenurile 
libere, de orice fel, situate în intravilanul localit��ilor. În cazul unei formul�ri 
generale a textului legal, trebuie s�-i corespund� o aplicare tot general�, f�r� a 
introduce restric�ii �i diferen�ieri pe care legea nu le instituie expres. 
            Potrivit art. 23 alin.(3) din Legea 50/1991, se prevede c�: 
"Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau 
definitiv, potrivit legii.", 
iar HG nr. 525/1996, la art.4 alin.(3) prevede c�: "prin autoriza�ia de construire, 
terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau 
definitiv, conform legii" .   
            Din coroborarea celor dou� texte de lege rezult� c� scoaterea din 
circuitul agricol este obligatorie pentru ob�inerea autoriza�iei de construire (care 
autorizeaz� efectiv realizarea construc�iei), iar autoriza�ia de construire o solicit� 
�i ob�ine de regul� investitorul, (cump�r�torul) adic� cel care va construi pe acel 
teren �i nu cel care vinde terenul pentru construc�ii, ceea ce nu însemn� c� 
terenul asupra c�ruia s-au f�cut lucr�ri de parcelare în vederea efectu�rii de 
construc�ii noi �i care face obiectul unui Plan Urbanistic Zonal cu destina�ie de 
locuin�e �i dot�ri nu este construibil, întrucât Codul Fiscal la art.141 alin.(2) lit.f) 
pct.1) define�te terenul construibil ca fiind orice teren amenajat sau neamenajat 
pe care se pot efectua construc�ii, f�r� a distinge între cât de amenajat sau 
neamenajat trebuie s� fie un teren pentru ca acesta s� fie construibil, ori în spe�� 
rezult� indubitabil c� este vorba de un teren construibil pe care se pot efectua 
construc�ii.  
 
           D. În ceea ce prive�te sus�inerea petentei, c� independent de argumentele 
anterioare privind lipsa unei tranzac�ii economice sau a unei tranzac�ii 
impozabile cu TVA, petenta pune în discu�ie - baza de impozitare -, raportat la 
constat�rile inspectorilor fiscali, în spe�� la faptul c�, valoarea impozabil� (baza 
de impozitare) ar fi valoarea din “catalogul utilizat de notarii publici” adic� de X 
lei �i nu valoarea real� la care s-a f�cut darea în plat� �i la care a operat stingerea 
crean�ei societ��ii fa�� de asocia�i, adic� la valoarea de Y lei, astfel cum rezult� 
din documentele contabile (fi�a contului 2111 terenuri) �i cele de compensare 
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(Nota de compensare din ...2009), aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei întrucât : 
 Baza de impozitare în cadrul schimbului se consider� ca fiind valoarea 
normal� a bunurilor, respectiv tot ceea ce un cump�r�tor, care se afl� în stadiu 
de comercializare, trebuie s� pl�teasc� unui furnizor independent în momentul în 
care se realizeaz� opera�iunea, în condi�ii de concuren��, pentru a ob�ine acela�i 
bun/serviciu. 
 Astfel trebuie re�inut �i faptul c� între p�r�i va avea valoare tranzac�ia 
încheiat�, chiar dac� s-a constatat c� valoarea imobilului este mai mare decât cea 
a crean�ei, întrucât este de natura tranzac�iei ca fiecare parte s� renun�e la ceva. 
          Prin urmare, p�r�ile au fost libere s� intituleze cum au vrut actul juridic pe 
care l-au încheiat, îns� din punct de vedere fiscal spe�ei i se aplic� dispozi�iile 
art.130 din Legea nr.571/2003, întrucât în fapt a avut loc un schimb de bunuri – 
crean�a în schimbul imobilului, normele prev�zute de Legea nr.571/2003 fiind 
de drept public, p�r�ile neputând prin conven�ia lor s� treac� peste dispozi�iile 
imperative ale legii. 
            În acela�i sens s-a pronun�at �i Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, în 
decizia nr. 3166/21.06.2012, în care se re�ine faptul c�: Un particular nu poate 
opune îns� conven�ia încheiat� cu un alt particular în scopul ob�inerii unor 
efecte contrare dispozi�iilor legale. 
            Acela�i lucru s-a întâmplat �i cu taxele notariale �i taxele pentru serviciul 
de publicitate imobiliar�, acestea fiind stabilite la valoarea real� a imobilului, 
pentru care s-a luat în calcul valoarea terenului la pre�ul de ... euro, stabilit� 
conform normelor legale în baza raportului de evaluare global� întocmit de 
Camera Notarilor Publici ..., respectiv suma de X lei calculat� la cursul BNR din 
data de ...2009, respectiv ... lei/euro, a�a cum reiese din actul de dare în plat�, 
autentificat sub nr..../...2009. 
           În baza prevederilor art.137 alin.(1) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal �i corect, au determinat 
baza impozabila la TVA pentru cele ... terenuri pentru care s–a realizat 
transferul dreptului de proprietate de la SC X SRL la asocia�ii s�i, �i au stabilit 
ca baz� de impozitare la valoarea de pia��, valoarea real� a bunurilor în sum� de 
X lei. 
 
            E. În ceea ce prive�te sus�inerea petentei, cu privire la aplicarea art.11 
Cod fiscal, referitor la calificarea d�rii în plat� ca “tranzac�ie artificial�”:   
           - darea în plat� nu au un scop economic în sensul unor activit��ii 
comerciale a societ��ii, potrivit argumentelor de la pct.A- B, ci scopul de a 
stinge o datorie a societ��ii fa�� de asocia�ii s�i, astfel c� dispozi�iile art.11 Cod 
fiscal, nu au aplicabilitate în acesta situa�ie;  
            - opera�iunea juridic� ales� -darea în plat�-, îmbrac� forma normal� �i 
uzual� (reglementat� de dispozi�iile legale din Codul civil), premis� �i nu 
interzis� de lege, astfel c� nu poate fi calificat� ca fiind “artificial�”,  
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aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât : 
- potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: 
“La stabilirea sumei unui impozit sau unei taxe în în�elesul prezentului cod, 
autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop 
economic sau pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul 
economic al tranzac�iei”; 
- în spe��, trebuie avute în vedere principiile generale de conduit� în 
administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, care sunt reglementate de O.G. nr. 92/24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare,  care precizeaz�: 
„ART. 5 Aplicarea unitar� a legisla�iei  
Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile legisla�iei fiscale pe 
teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� a impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat. 
 ART. 6  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 (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.” 
            În conformitate cu prevederile art.65 din OG nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se arat�: 
“ART. 64  For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
    Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. în cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 
    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 constatatri proprii.” 
            Fa�� de textele de lege invocate �i de cele prezentate, în fapt se re�in 
urm�toarele: 
- Codul de procedur� fiscal� reglementeaz� un principiu de baz� din activitatea 
organelor fiscale �i anume principiul aplic�rii unitare a legisla�iei, urm�rind 
stabilirea corect� a impozitelor �i taxelor datorate bugetului general consolidat; 
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- Pentru stabilirea corect� a impozitelor �i taxelor, inspec�ia fiscal� are în vedere 
examinarea tuturor st�rilor de fapt �i a raporturilor juridice care sunt relevante 
pentru impunere,  
organele de inspec�ie fiscal� respectând prevederile art.94 din O.G. nr. 92/ 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, care prevede: 
“ART. 94     Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea 
sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor 
obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente acestora.”  
- din analizarea tranzac�iilor care au avut loc în data de ...2009, respectiv darea 
în plat� a celor ... terenuri de c�tre SC X SRL c�tre asocia�ii societ��ii SC X SRL 
�i vânzarea imediat� a patru parcele de teren c�tre persoanele fizice ter�e ..., ..., 
... �i ..., organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, în baza art.11 alin.(1) din 
Codul fiscal, au reîncadrat forma juridic� a actului de dare în plat� în schimbul 
compens�rii datoriilor, autentificat cu nr. .../ ...2009, astfel încât s� reflecte 
con�inutul economic respectiv vânzarea cu titlu oneros a terenurilor men�ionate 
anterior, la valoarea de pia�� de X lei, stabilit� pe baza valorilor de expertiz� 
utilizat� pentru circula�ia propriet��ilor imobiliare; 
- astfel, organele de inspec�ie fiscale au procedat la recalcularea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, deoarece schimbul de bunuri sau servicii, respectiv când se 
prime�te proprietatea unui imobil, f�r� a se face plata efectiv�, intr� în sfera de 
aplicare a art. 130 din Codul Fiscal. Baza de impozitare în cazul schimbului 
prev�zut, se consider� ca fiind valoarea normal� a acestuia, respectiv tot ceea ce 
un cump�r�tor, care se afl� în stadiu de comercializare, trebuie s� pl�teasc� unui 
furnizor/prestator independent în interiorul ��rii, în momentul în care se 
realizeaz� opera�iunea, în condi�ii de concuren��, pentru a ob�ine acela�i 
bun/serviciu. Chiar dac� între p�r�i sunt incidente prevederile art.969 Cod civil 
în  vigoare la data tranzac�iei: 
“ART. 969 
    Conven�iile legal f�cute au putere de lege între p�r�ile contractante. 
    Ele se pot revoca prin consim��mântul mutual sau din cauze autorizate de 
lege. (Cod civil 970 �i urm.)” , 
având valoare conven�ia încheiat�, din punct de vedere fiscal, se aplic� art.130 
din Codul fiscal, baza de impozitare fiind valoarea real� a bunului, a�a cum a 
fost de altfel stabilit� prin cele dou� rapoarte de evaluare. 
- de altfel, chiar plata taxelor notariale �i a taxelor pentru serviciul de publicitate 
imobiliar� au fost stabilite tot la valoarea real� a terenurilor având relevan�� în 
cauz� pre�ul de pia��, care aici e cel stabilit de notar. 
- e clar c� dispropor�ia v�dit� între pre�ul stabilit de p�r�i �i pre�ul de pia��, 
estimat prin raportare la probe e un argument suficient în sensul men�inerii 
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constat�rilor organelor de inspec�ie fiscale, iar actul autentificat sub nr. .../ 
...2009 nu poate fi invocat de petent� în cazul ob�inerii unor efecte contrare  
dispozi�iilor legale, chiar dac� p�r�ile conven�iei �i-au construit artificial o 
situa�ie juridic�, aceasta are efecte în ce prive�te obliga�iile fiec�reia dintre ele 
nu �i în raport cu statul, normele prev�zute de cadrul fiscal fiind de drept public, 
organele fiscale, în mod legal, au apreciat în concret relevan�a st�rilor fiscale. 
- cu atât mai mult, nu a fost înc�lcat� libertatea contractual�, între p�r�i se aplic� 
principiul for�ei obligatorii a conven�iei, îns� a�a cum s-a re�inut �i mai sus, 
normele prev�zute de Codul fiscal sunt de drept public, iar p�r�ile nu pot prin 
conven�ia lor s� treac� peste dispozi�iile imperative ale legii. 
             În sensul celor de mai sus s-a pronun�at �i Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie, prin Decizia nr. 3166/21.06.2012. 
            Fa�� de cele ar�tate mai sus, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, 
au determinat o baza impozabil� de X lei, constituit� din contravaloarea livr�rii 
de terenuri construibile, a�a cum prevede art.137 alin.(1) lit.a), art.11 �i art.130 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, stabilind un TVA suplimentar în 
sum� de ... lei TVA, prin aplicarea cotei de 19% asupra bazei impozabile, 
conform art.140 din Codul fiscal. 
             În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un TVA de plat� 
în sum� total� de  ... lei, men�ionând faptul c� situa�ia determin�rii TVA este 
prezentat� în anexa nr.8 la RIF. 
 
            De asemenea referitor la modul de calculul pentru TVA de plat� în sum� 
total� de ... lei, prin contesta�ia formulat�, SC X SRL nu arat� alte motive de fapt 
�i de drept incidente în spe��, referitoare la modul de calcul pentru TVA, 
organele de solu�ionare nu se pot substitui contestatoarei cu privire la alte 
motive prin care aceasta în�elege s� combat� actul atacat referitor la modul de 
calcul a TVA. 
            Având în vedere cele men�ionate anterior, în spe�� sunt incidente �i 
prevederile art.206 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�rora: 
 “Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
 [...] d) dovezile pe care se întemeiaz�”,  
coroborate cu cele ale art.213 alin.(1) din acela�i act normativ, unde se 
precizeaz� c�: 
 “[...] Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF nr.2906/2014 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, pct.2.5 �i 2.6 se prevede c�: 
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“2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv. 
  2.6. Motivarea contesta�iei se va face cu respectarea dispozi�iilor privind 
termenul de depunere a contesta�iilor, sub sanc�iunea dec�derii.”  
            În aceste condi�ii, se re�ine �i aspectul c� societatea contestatoare din 
documentele depuse la contesta�ie în sus�inerea propriei cauze, nu a prezentat 
niciun document de natur� s� combat� sus�inerile �i constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�.  
 
            În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au stabilit un 
TVA suplimentar de plat� în sum� de ... lei, motiv pentru care în temeiul 
prevederilor art.216 alin.(1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu 
pct.11.1 lit.a) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin OPANAF 
nr.2906/2014 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; ”, 
contesta�ia formulat� de SC X SRL va fi respins� ca neîntemeiat� pentru suma 
de ... lei reprezentând TVA suplimentar de plat�.  
 
 
            III.2. Referitor la suma de ... lei reprezentând impozit pe venitul 
microîntreprinderilor, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie 
fiscal�, în mod legal, au inclus în baza de impozitare pentru calculul impozit pe 
venitul microîntreprinderilor, veniturile din cedarea dreptului de proprietate al 
contestatoarei asupra unor terenuri, efectuate prin darea în plat�, pentru stingerea 
unor datorii c�tre asocia�ii societ��ii, în condi�iile în care petenta nu invoca 
motive de fapt �i de drept referitoare la impozitul pe venitul 
microîntreprinderilor, reinvocând cele sus�inute referitor la TVA. 
 
            În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� la înfiin�are, 
societatea s-a declarat ca �i pl�titoare de impozit pe profit �i c� în perioada 
01.10.2008 - 31.12.2009, SC X SRL declar� la organul fiscal prin declara�ii 
fiscale formular 100 impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 
            Din verific�rile efectuate în perioada supus� controlului, echipa de 
inspec�ie fiscal� constat� c� la data de ...2009, urmare a Hot�rârii Adun�rii 
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Generale a Asocia�iilor ai SC X SRL, se încheie în forma autentic� actul de 
transmisiune a dreptului de proprietate, cu titlu de dare în plat�, prin care cele 
cinci imobile situate în ..., înscrise în CF. ..., CF. ..., CF. ..., CF. ..., CF. ... se 
transfer� din proprietate SC X SRL în proprietatea comun� indiviz� a 
asocia�iilor L în cot� de ...%, B în cot� de ...%, I în cot� de ...% �i D în cot� de 
...%, în schimbul compens�rii datoriei de Y lei pe care SC X SRL o avea fa�� de 
asocia�i s�i.  
            Valoarea de pia�� a terenurilor la momentul d�rii în plat� c�tre asocia�i 
era de X lei, a�a cum rezult� �i din actul autentic de dare în plat�. 
            Pentru aceast� opera�iune, ce constituie o livrare de bunuri din 
proprietatea persoanei juridice în schimbul compens�rii unei datorii, indiferent 
cine sunt clien�ii s�i, persoana juridic� SC X SRL avea obliga�ia s� întocmeasc� 
factur� �i s� înregistreze veniturile din vânzarea activelor în contul 7583 
“Venituri din vânzarea activelor �i alte opera�ii de capital” la valoare de vânzare 
de X lei, reprezentând valoarea de pia�� a terenurilor transferate, stabilit� prin 
expertizele camerei notarilor publici pentru anul 2009, a�a cum rezult� �i actul 
autentic nr. .../...2009. 
            Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� SC X SRL pentru livrarea 
terenurilor respective realizate prin actul autentic de dare în plat� nr..../...2009, 
nu a înregistrat în eviden�a contabil� veniturile din cedarea activelor în valoare 
de X lei (valoare de pia��), conform pct.214 din OMFP nr.1752/2005 �i nu a 
calculat impozit pe veniturile microîntreprinderilor în sum� de ... lei, prin 
aplicarea cotei de 3% asupra veniturilor totale realizate în trimestrul III 2009.  
            Fa�� de impozitul pe venit declarat în trimestrul III 2009 în sum� de ... 
lei, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit suplimentar de plat� un impozit pe 
venitul microîntreprinderilor în sum� de ... lei, venitul realizat în trimestrul III 
2009 fiind în sum� de X lei, men�ionând faptul c� situa�ia determin�rii 
impozitului pe venitul microîntreprinderilor este prezentat� în anexa nr.9 la RIF. 
            În drept, conform art.108 alin.(1) din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 
2003, republicat�, privind Codul fiscal, care prevede: 
„ART. 108 Baza impozabil� 
(1) Baza impozabil� a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o 
constituie veniturile din orice surs�…” 
coroborat cu art.107, care arat�: 
„ART. 107 Cota de impozitare 
Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 3% .” 
            Potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal: 
“La stabilirea sumei unui impozit sau unei taxe în în�elesul prezentului cod, 
autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop 
economic sau pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul 
economic al tranzac�iei”. 
            Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine c� art.11 
alin.(1) din Codul fiscal consacr�, la nivel de lege, principiul prevalen�ei 
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economicului asupra juridicului, al realit��ii economice, în baza c�ruia 
autorit��ile fiscale au dreptul s� analizeze orice opera�iune (tranzac�ie) nu numai 
din punct de vedere juridic, ci �i din punct de vedere al scopului economic 
urm�rit de contribuabil. În acest spirit, o tranzac�ie normal� din punct de vedere 
juridic, poate s� nu fie luat� în considerare sau s� fie reîncadrat� din punct de 
vedere economic, în scopul aplic�rii legii fiscale.  
            Mai mult, trebuie avute în vedere �i prevederile art.67 alin.(2) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
“Estimarea bazei de impunere […] 
(2) În situa�iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept��ite s� 
estimeze baza de impunere, acestea vor avea în vedere pre�ul de pia�� al 
tranzac�iei sau bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal.”, 
coroborate cu prevederile pct.65.2 din Normele metodologice de aplicare a 
art.67 alin.(2) din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin 
HG 1050/2004, care precizeaz�: 
“65.2. Organul fiscal va identifica 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 va avea în vedere datele �i informa�iile de�inute de acesta despre 
contribuabilii cu activit��i similare.” 
            Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� în 
situa�iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept��ite s� estimeze baza 
de impunere, acestea vor avea în vedere pre�ul de pia�� al tranzac�iei sau bunului 
impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal.  
            Astfel, organul fiscal are posibilitatea de a identifica 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 va avea în vedere datele �i 
informa�iile de�inute de acesta despre contribuabilii cu activit��i similare. 
           �inând cont de faptul c� cump�r�torul nu face o plat� efectiv�, ci un 
schimb/compensare, respectiv în contul împrumuturilor acordate de asocia�ii 
petentei, �i prime�te proprietatea unui imobil, reprezentat de teren construibil, 
opera�iunea intr� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� conform 
art.130 din Codul fiscal, coroborat cu prevederile art.137 din Codul fiscal. 
            Potrivit prevederilor legale, darea în plat� reprezint� opera�iunea juridic� 
prin care debitorul execut� c�tre creditorul s�u o alt� presta�ie decât aceea la 
care s-a obligat la încheierea raportului juridic obliga�ional, fiind o modalitate de 
stingere a obliga�iilor care duc la realizarea crean�ei creditorului. 
            În ceea ce prive�te efectele pe care le produce, darea în plat� stinge 
datoria întocmai ca �i plata. Pentru ca s� se produc� efectul extinctiv al d�rii în 
plat� se cere ca, atunci când noua presta�ie const� în a da un bun individual 



 
     ����

 
 

  35 

determinat, cum a fost cazul în spe��, cel care f�cea darea în plat�, trebuia s� fie 
proprietarul lucrului care înlocuie�te vechea presta�ie, iar tranzac�ia s� se 
efectueze la valoarea normal� a unui bun/serviciu, respectiv tot ceea ce un 
cump�r�tor, care se afl� în stadiul de comercializare, trebuie s� pl�teasc� unui 
furnizor/prestator independent în interiorul ��rii, în momentul în care se 
realizeaz� opera�iunea, în condi�ii de concuren��, pentru a ob�ine acela�i 
bun/serviciu.  
            Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit baza de impunere a TVA aferent� tranzac�iei privind 
transferul dreptului de proprietate al contestatoarei asupra unor terenuri, 
efectuate prin darea în plat�, pentru stingerea unor împrumuturi acordate de 
asocia�ii petentei, în mod corect la valoarea de pia��, respectiv la valoarea 
normal� a acestuia, respectiv tot ceea ce un cump�r�tor, care se afl� în stadiul de 
comercializare, trebuie s� pl�teasc� unui furnizor/prestator independent în 
interiorul ��rii, în momentul în care se realizeaz� opera�iunea, în condi�ii de 
concuren��, pentru a ob�ine acela�i bun/serviciu, valoare care a fost folosit� chiar 
la calcularea onorariului notarului public �i a taxei pentru serviciul de publicitate 
imobiliar�, valoare stabilit� conform raportului de evaluare global� întocmit de 
Camera Notarilor Publici ....  
   De asemenea Conform OMFP nr.1752/2005, cu aplicare în anul 2009, 
pct.255 �i capitolului IV Contabilitatea veniturilor se �ine pe feluri de venituri, 
dup� natura lor prin utilizarea conturilor din Planul de conturi general Clasa 7 
“Conturi de venituri” contul 7583 “Venituri din vanzarea activelor �i alte 
opera�iuni de capital” �i nu prin utilizarea contului 2111. 
            În conformitate cu prevederile 214 din OMFP nr. 1752/2005 cu aplicare 
în anul 2009: 
“(1) În contabilitate, veniturile din vânz�ri de bunuri se înregistreaz� în 
momentul pred�rii bunurilor c�tre cump�r�tori, al livr�riilor pe baza facturii 
sau în alte condi�ii prev�zute în contract care atest� transferul dreptului de 
proprietate asupra bunurilor respective, c�tre clien�i. 
 (2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt 
îndeplinite urm�toarele condi�ii: 

a) entitatea a transferat cump�r�torului riscurile �i avantajele semnificative 
care decurg din proprietatea asupra bunurilor; 

b) entitatea nu mai gestioneaz� bunurile vândute la nivelul la care ar fi 
f�cut-o, în mod normal, în cazul de�inerii în proprietate a acestora �i nici 
nu mai de�ine controlul efectiv asupra lor;   

c) veniturile �i, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzac�ie pot fi 
cuantificate.” 

            Potrivit principiului contabil general al necompens�rii prev�zut de 
OMFP 1752/2005: 
“orice compensare între elementele de activ �i de datorii sau între elementele de 
venituri �i cheltuieli este interzis�. Eventualele compens�ri între crean�e �i 
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datorii ale entit��ii fa�� de acela�i agent economic pot fi efectuate, cu 
respectarea prevederilor legale, numai dup� înregistrarea în contabilitate a 
veniturilor �i cheltuielilor la valoarea integral�.” 
           Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a capitolului 
IV – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - baza impozabil� asupra 
c�reia se aplic� cota de 3% este format� din totalul veniturilor trimestriale 
înregistrate în conturile din casa a 7-a “Conturi de Venituri” . 
            Prin acest� modalitate de înregistrare, respectiv prin înregistrarea 
incorect� a opera�iunii prin contul 2111 �i nu prin 7583 SC X SRL s-a sustras de 
la plata obliga�iilor fiscale privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, 
nefiind impozitate veniturile în sum� de X lei. 
            Pentru a completa perspectiva contabil�, exemplific�m �i înregistr�rile 
contabile: 
- Darea în plat� a terenului: 
461 “Debitori diver�i” =   % 
                                  7583 “Venituri din vânzarea activelor �i alte opera�ii de capital” 
                                  4427 “TVA colectat� (terenul este construibil) ” 
 
- Sc�derea din gestiune a terenului: 
6583 “Cheltuieli privind activele cedate �i alte opera�ii de capital” = 2111 “Terenuri” 
 
- Compensarea prin darea în plat�: 
4551 “ Ac�ionari/asocia�i – conturi curente” = 461 “Debitori diver�i” 
“sau alt cont în care este înregistrat� datoria”  
 
              Conform art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
„(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 
momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate 
angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i aprobat, 
precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz.”, 
re�inându-se �i faptul c� pct.44 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aduce 
urm�toarele preciz�ri: 
“44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe baza 
înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care angajeaz� 
r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglement�rilor contabile 
în vigoare.”. 
            În sus�inerea celor relatate stau �i prevederile legale ale OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
art.14 alin.(2) care arat�: 
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“Situa�iile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciaz� de organul 
fiscal dup� con�inutul lor economic”,  
coroborate cu pct.49 din Reglement�rilor contabile conforme cu directivele 
europene, aprobate prin OMFP nr. 1752 din 17 noiembrie 2005, care precizeaz�: 
„49. - Principiul prevalen�ei economicului asupra juridicului. Prezentarea 
valorilor din cadrul elementelor din bilan� �i contul de profit �i pierdere se face 
�inând seama de fondul economic al tranzac�iei sau al opera�iunii raportate, �i 
nu numai de forma juridic� a acestora. 
    Principiul prevalen�ei economicului asupra juridicului se aplic� de c�tre 
entit��ile prev�zute la pct.3 alin.(1) la întocmirea situa�iilor financiare 
individuale �i a situa�iilor financiare consolidate, iar entit��ile prev�zute la 
pct.3 alin.(2), numai la întocmirea situa�iilor financiare consolidate.” 
             Astfel c� la înstr�inarea celor ... terenuri c�tre asocia�ii s�i, societatea a 
avut obliga�ia s� înregistreze în eviden�a contabil� crean�� fa�� de asocia�i în 
sum� de X lei (valoarea de pia��) în contul 461 concomitent cu înregistrarea 
veniturilor în contul 7583 “Venituri din vânzarea activelor �i alte opera�ii de 
capital” pentru activele cedate la valoarea integral� de X lei �i ulterior se putea 
efectua compensarea crean�elor cu datoriile pe care le avea SC X SRL fa�� de 
asocia�ii, pân� la concuren�a celei mai mici sume �i sc�derea din gestiune a 
terenurilor livrate.  
            Fa�� de cele ar�tate mai sus, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, 
au constatat c� SC X SRL pentru livrarea terenurilor respective realizate prin 
actul autentic de dare în plat� nr..../...2009, nu a înregistrat în eviden�a contabil� 
veniturile din cedarea activelor în valoare de X lei (valoare de pia��), conform 
pct.214 din OMFP nr.1752/2005 �i nu a calculat impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor în sum� de ... lei, prin aplicarea cotei de 3% asupra 
veniturilor totale realizate în trimestrul III 2009. 
            În consecin��, fa�� de impozitul pe venit declarat în trimestrul III 2009 în 
sum� de ... lei, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit suplimentar un impozit pe 
venitul microîntreprinderilor în sum� de ... lei, venitul realizat în trimestrul III 
2009 fiind în sum� de X lei, men�ionând faptul c� situa�ia determin�rii 
impozitului pe venitul microîntreprinderilor este prezentat� în anexa nr.9 la RIF. 
 
            Trebuie re�inut �i aspectul c� referitor la impozitul pe veniturile 
microîntreprinderii, petenta invoc� organului de solu�ionare a contesta�ie, acele�i 
motive de netemeinicie �i nelegalitate �i fa�� de suma stabilit� suplimentar cu 
titlu de impozit pe veniturile microîntreprinderii, tot motivele de fapt �i 
temeiurile de drept indicate la I.1. �i I.2., f�r� a face trimitere la alte motive de 
fapt �i temeiuri de drept aplicabile impozitului pe veniturile microîntreprinderii. 
           Ori motivele de fapt �i temeiurile de drept indicate la I.1. �i I.2. fost 
analizate la pct. III.1. �i nu au fost re�inute în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei.  
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            De asemenea referitor la modul de calculul pentru impozitul pe venitul 
microîntreprinderilor în sum� de ... lei, prin contesta�ia formulat�, SC X SRL nu 
arat� alte motive de fapt �i de drept incidente în spe��, referitoare impozitul pe 
venitul microîntreprinderilor, astfel organele de solu�ionare nu se pot substitui 
contestatoarei cu privire la alte motive prin care aceasta în�elege s� combat� 
actul atacat referitor la modul de calcul a impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor. 
             Având în vedere cele men�ionate anterior, în spe�� sunt incidente �i 
prevederile art.206 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�rora: 
 “Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
 [...] d) dovezile pe care se întemeiaz�”,  
coroborate cu cele ale art.213 alin.(1) din acela�i act normativ, unde se 
precizeaz� c�: 
 “[...] Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF nr.2906/2014 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, pct.2.5 �i 2.6 se prevede c�: 
“2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv. 
  2.6. Motivarea contesta�iei se va face cu respectarea dispozi�iilor privind 
termenul de depunere a contesta�iilor, sub sanc�iunea dec�derii.”  
            În aceste condi�ii, se re�ine �i aspectul c� societatea contestatoare din 
documentele depuse la contesta�ie în sus�inerea propriei cauze, nu a prezentat 
niciun document de natur� s� combat� sus�inerile �i constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�.  
            În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au stabilit un 
impozit pe venitul microîntreprinderilor în sum� de ... lei, motiv pentru care în 
temeiul prevederilor art.216 alin.(1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin 
OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; ”, 
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contesta�ia formulat� de SC X SRL va fi respins� ca neîntemeiat� pentru în 
sum� de ... lei reprezentând impozit pe venitul microîntreprinderilor.  
 
            III.3. Referitor la suma de ... lei reprezentând: 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA; 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara – Serviciul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor, poate analiza pe fond contesta�ia, în condi�iile în care 
peti�ionara nu prezint� motivele de fapt �i de drept precum �i dovezile pe care-�i 
întemeiaz� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 
 
            În fapt, organele de inspec�ie fiscal�, pentru nevirarea la termen a 
diferen�ei de TVA stabilit� suplimentar în sum� de ... lei, au calculat 
major�ri/dobânzi �i penalit��i de întârziere, în conformitate cu prevederile 
art.120 �i art.120^1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, accesorii fiscale în sum� total� de ... lei, 
din care ... lei dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA, respectiv ... lei 
penalit��i de întârziere aferente TVA. 
            De asemenea, pentru nevirarea la termen a diferen�ei suplimentare de 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor în sum� de ... lei, organele de 
inspec�ie fiscal�, au calculat major�ri/dobânzi �i penalit��i de întârziere, în 
conformitate cu prevederile art.120 �i art.120^1 din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, accesorii 
fiscale în sum� total� de ... lei, din care ... lei dobânzi/major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor, respectiv ... lei penalit��i 
de întârziere aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor. 
            Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL nu invoc� niciun fel motive de fapt 
�i de drept incidente în spe��, referitoare la baza de calcul pentru accesorii,  cota 
aplicat�, data de la care au fost calculate accesoriile, însumarea produselor dintre 
baza de calcul pentru accesorii, num�rul de zile de întârziere �i cota de aplicat�, 
�i �inând cont de faptul c� stabilirea de accesorii reprezint� m�sur� accesorie în 
raport cu debitul, organele de solu�ionare nu se pot substitui contestatoarei cu 
privire la alte motive prin care aceasta în�elege s� combat� actul atacat referitor 
la cap�tul de cerere privind accesoriile aferente TVA �i impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor. 
             În drept, referitor la calculul de accesorii, sunt incidente prevederile 
art.206 alin.(1) lit.c) �i lit.d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
“Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde : 
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c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz� contesta�ia”. 
             În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF nr.2906/2014 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, pct.2.5 �i 2.6 se prevede c�: “2.5. Organul 
de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la 
motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv. 
  2.6. Motivarea contesta�iei se va face cu respectarea dispozi�iilor privind 
termenul de depunere a contesta�iilor, sub sanc�iunea dec�derii.”  
            În aceste condi�ii, se re�ine �i aspectul c� societatea contestatoare în 
sus�inerea propriei cauze, nu a adus niciun argument prin care s� combat� 
sus�inerile organelor de inspec�ie fiscal� referitoare la calculul de accesorii.  
            De asemenea pct.11.1 lit.a)–b) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate 
prin OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; 
    b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt 
�i de drept în sus�inerea contesta�iei;” 
            Din dispozi�iile legale invocate mai sus, se re�ine c� prin contesta�ie 
societatea trebuie s� men�ioneze atât motivele de drept �i de fapt, precum �i 
dovezile pe care se întemeieaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se 
substitui contestatoarei cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un 
act administrativ fiscal. 
            Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatoarea este cea care 
invoc� în sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie 
în procedura administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o 
implacabil� logic� juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatoarei. 
            Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatoarei, ci un 
imperativ al interesului personal al acesteia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii 
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contesta�iei. 
             A�adar, întrucât contestatoarea nu a prezentat argumente clare �i precise 
care s� constituie izvorul material al preten�iilor deduse contesta�iei, argumente 
prin care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din care s� 
rezulte o situa�ie contrar� fa�� de cea constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, 



 
     ����

 
 

  41 

reprezint� o nesocotire de c�tre contestatoare a propriului interes, ceea ce va 
determina respingerea contesta�iei. 
             În sensul celor de mai sus s-a pronun�at �i Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie - Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal, prin Decizia nr. 
3250/18.06.2010, în considerentele c�reia se precizeaz�: 
 „motivarea contesta�iei în procedura administrativ� se poate face sub 
sanc�iunea dec�derii în termen de 30 de zile în care se poate �i formula 
contesta�ia administrativ�, iar nedepunerea motivelor în acest termen duce la 
respingerea contesta�iei ca nemotivat�.” 
            În concluzie, se re�ine c�, prin contesta�ie, petenta nu prezint� argumente 
prin care s� combat� stabilirea sumelor suplimentare în sum� de ... lei 
reprezentând: 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere,  
motiv pentru care în temeiul prevederilor art.216 alin.(1) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a)–b) din Instruc�iunile pentru aplicarea 
titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
aprobate prin OPANAF nr.2906/2014, stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; 
    b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt 
�i de drept în sus�inerea contesta�iei;”, 
contesta�ia formulat� de SC X SRL va fi respins� ca nemotivat� pentru suma de 
... lei reprezentând: 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere. 
            Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, �i a OPANAF nr. 2906/ 2014 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  
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republicat�, în baza referatului nr. ... / ...2015 se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 
           1. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
din ... împotriva Deciziei de impunere nr..../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� ..., în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr..../...2014, pentru 
cap�tul de cerere referitor la suma de ... lei reprezentând TVA suplimentar de 
plat�. 
 
           2. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
din ... împotriva Deciziei de impunere nr..../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� ..., în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr..../...2014, pentru 
cap�tul de cerere referitor la suma de ... lei  reprezentând impozit pe venit 
microîntreprindere. 
 
           3. Respingerea, ca nemotivat�, a contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
... împotriva Deciziei de impunere nr..../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� ..., în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr..../...2014, pentru 
cap�tul de cerere referitor la suma de ... lei reprezentând: 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA; 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit  
            microîntreprindere. 
 
            4. Prezenta decizie se comunic� la: 
               - SC X SRL din ...; 
               - A.J.F.P. ... – Serviciul Inspec�ie Fiscal� ..., cu  
                  aplicarea prevederilor pct.7.6. din OPANAF nr.2906/2014. 
 
             Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
…  


