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D E C I Z I E nr

 

    
privind solu ionarea contesta iei formulate de  X  

înregistrat la

 

D.G.R.F.P. Timi oara sub nr.  02.2015    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Serviciul Inspec ie Fiscal 
Persoane Fizice 2 cu adresa nr. .02.2015, înregistrat la Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. ..02.2015, asupra contesta iei 
formulate de   

X 
CNP ....... 

cu domiciliul în .................  

cu domiciliul procesul ales la . 

 

X, ..   

înregistrat la Activitatea de Inspec ia Fiscal Arad sub nr. ..01.2015 i la 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. .02.2015 i 
a procedat la analizarea dosarului cauzei, constatând urm toarele:

  

Petentul X formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere nr. 
..12.2014  privind taxa pe valoarea ad ugat i alte obliga ii fiscale stabilite de 

inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din 
activit i economice nedeclarate organelor fiscale i a Raportului privind inspec ia 
fiscal nr. .12.2014 emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, solicitând 
anularea acestora pentru netemeinicie i nelegalitate.      

Referitor la cap tul de cerere privind Raportul de Inspec ie fiscal nr. 
.12.2014, se re in urm toarele:

  

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

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

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

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 
emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de impunere.        

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

        

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

Forma si con inutul deciziei de impunere

          

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

 

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

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

 

(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul întocmit 
va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul în care baza de impunere nu se 
modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.

 

[...] 
            Norme metodologice: 
106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat într-un 
raport de inspec ie fiscal .

 

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de cate ori 
este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt procesele-verbale 
încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate si/sau încruci ate si orice alte 
acte. 
106.3. Raportul de inspec ie fiscala se semneaz de c tre organele de inspec ie 
fiscala, se verifica si se avizeaz de seful de serviciu. Dupa aprobarea raportului de 
c tre conduc torul organului de inspec ie fiscala, se va emite decizia de impunere 
de c tre organul fiscal competent teritorial. 
106.4. Modelul si con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale se 
aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscala.
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Posibilitatea conferit de art. 205 i urm toarele din OG nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur fiscal , republicat , este reglementat astfel:

 
"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean a, precum si împotriva altor acte administrative 
fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...) 
(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie de 
impunere se contesta numai împreuna. 
(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) si deciziile de impunere prin care nu sunt 
stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului general 
consolidat. 
(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art. 89 
alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoana care participa la realizarea 
venitului. 
(6) Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la baza de 
impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

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

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

 

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

 

    Prezenta decizie de impunere reprezint titlu de crean .

  

În condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 
executoriu, aceasta fiind opozabil petentului i aceasta fiind cea care produce 
efecte fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt consemnate 
constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind contesta ia formulat 
de X împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. 12559/23.12.2014, contesta ia 
urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de petentul X 
împotriva Deciziei de impunere nr. 12.2014  privind taxa pe valoarea 
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ad ugat i alte obliga ii fiscale stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane 
fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice nedeclarate 
organelor fiscale emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, se 
re in urm toarele:

  
Suma contestat este de

 
.. lei reprezentând: 

- . lei 

 
taxa pe valoarea ad ugat ;

 

- . lei 

 

dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA;

 

-   .. lei 

 

penalit i de întârziere aferente TVA.  

          

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentului, X 

 

Cabinete 
de Avocat Asociate, la dosarul cauzei fiind depus împuternicirea avoca ial din 

...01.2014, în original, a a dup cum prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

           

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

  

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

  

I. În cuprinsul contesta iei formulate,  reprezentantul petentului Cabinete de 
Avocat Asociate - X, prezint sintetic împrejur rile care au determinat emiterea 
Raportului de inspec ie fiscal  i a Deciziei de impunere contestate, ar tând c , fa 
de considerentele din decizia de desfiin are emis de organul de solu ionare, 
Serviciul de inspec ie fiscal Arad a efectuat  un nou control a c rui rezultate au fost 
consemnate în Raportul de inspec ie fiscal  cu nr. ..12.2012, procedând la 
solicitarea unor informa ii de la înc  trei produc tori agricoli  din zona localit ii 
Turnu i Pecica privind produc iile ob inute de ace tia în condi ii asem n toare cu 
produc iile ob inute de petent cât i dotarea cu utilaje, tehnologia folosit , soiuri de 
semin e utilizate la îns mân area terenurilor agricole, tipuri de îngr minte, modul 
de preg tire a terenurilor de irigare. Astfel reprezentantul petentului prezint în 
cuprinsul contesta iei formulate r spunsurile  celor 3 cultivatori de cereale de pe 
raza localit ilor Pecica 

 

Turnu la cele 5 întreb ri puse de  echipa de inspec ie 
fiscal în conformitate cu art. 49 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind

 

Codul de 
procedur fiscal . 

 

Având în vedere c în timpul iernii cercetarea faptic la fa a locului a 
produc iei de cereale ob inut de cei 3 produc tori agricoli nu se poate realiza 
deoarece a fost vândut , rezult , în opinia reprezentantului perentului,

 

c ace tia au 
declarat verbal cantit ile de cereale ob inute i pre urile de vânzare f r a dovedi 
actele i faptele care au stat la baza declara iilor solicitate de organele de control. 
Din con inutul Raportului de inspec ie fiscal reprezentantul petentului arat c a 
aflat c produc torii  agricoli chestiona i sunt din localit ile Pecica i Turnu cu 
toate c petentul de ine în arend i terenuri situate în Arad, fapt ignorat de 
inspectorii fiscali în procedura cercet rii la fa a locului. Or pentru a demonstra c 
prima estimare a produc iei agricole i a veniturilor ob inute de petent a fost corect 
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stabilit de echipa de inspec ie fiscal , se face, în opinia reprezentantului petentului,  
o cercetare la fa a locului la al i produc tori agricoli care folosesc utilaje, instala ii, 
tehnologii, soiuri, semin e i personal de specialitate datorit c rora se pot ob ine 
produc ii net superioare i de o mai bun calitate decât cele ob inute de petent i 
cele medii pe jude ul Arad.

 
Dac echipa de inspec ie fiscal

 
ar fi inut seama de cele ar tate mai sus, 

produc ia media ob inut ar fi fost cu mult sub media pe jude ul Arad luat în calcul 
pentru stabilirea veniturilor. 

De asemenea, în cuprinsul contesta iei, reprezentantul petentului descrie în 
am nunt solicit rile formulate de petent c tre diferite autorit i astfel:  

Pentru  clarificarea situa iei în cazul în spe , petentul s-a adresat Consiliului 
Jude ean Arad 

 

Camera Agricol  a Jude ului Arad cu o cerere înregistrat cu nr. 
.09.2014 prin care a solicitat r spuns la urm toarele întreb ri: 

1) care sunt criteriile dup care sunt stabilite produc iile minime  i maxime 
ob inute/ha la produsele agricole; 

2) ce metode sunt folosite în acest sens i dac se are în vedere faptul c 
terenurile nu sunt de aceea i categorie  i nu toate se g sesc pe raza localit ii 
Pecica sau Curtici unde terenurile sunt foarte productive; 

3) dac s-a inut seama ca terenurile situate pe raza Sintoma Arad ( din care 
petentul are in arend 250 

 

300 ha) se învecineaz cu 3500 ha  p dure motiv pentru 
care o parte din culturi sunt distruse de animale s lbatice.

 

4) in ce categorie de teren se încadreaz por iunea Arad Sintoma cultivat de 
petent. 

În data de .09.2014, petentul a depus o cerere i la Direc ia Agricol 
Arad, înregistrat cu nr. . prin care a solicitat urm toarele: 

1) sa-i fie comunicat în scris prin ce metode se stabilesc produc iile medii i 
maxime ob inute la culturile agricole /ha; 

2) ce metode se folosesc în acest sens i dac se are în vedere  c terenurile 
agricole nu sunt de aceea i categorie i nu se g sesc pe raza localit ilor Pecica, 
Seitin, Semlac, Nadlac unde terenurile sunt mai productive; 

3) sa-i fie comunicat în ce categorie de teren se încadreaz terenul luat în 
arend în suprafat de 250 

 

300 ha situat în Arad Sintoma i dac pe acest teren se 
pot ob ine aceleasi produc ii de cereale ca la Peregu Mare, Curtici, Irato , Pecica,  

eitin, Semlac, N dlac, care nu se invecineaz cu 3500 ha p dure i nu sunt atacate 
de animale s lbatice.

 

Direc ia pentru Agricultur Arad cu adresa nr. .09.2014 a raspuns 
petentului ca productiile medii ob inute la culturile agricole sunt calculate i 
transmise de primariile din judet, reprezentantul petentului dezvoltând 
ra ionamentul c  dac primariilor le revine obliga ia de a calcula produc ia medie 
de cereale i a transmite aceste informa ii Direc iei pentru Agricultura Arad, se pune 
întrebarea de unde au prim riile aceste informa ii. În cazul în care toti produc torii 
agricoli sunt obliga i sa declare la institu ia primariei recoltele ob inute atunci se 
poate face o medie corecta a acestor recolte.   În cazul în care exist aceasta 
obligatie numai pentru persoanele juridice si fizice înregistrate fiscal, atunci aceasta 
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produc ie medie de cereale nu reflect realitatea i nu poate fi luat în calcul la 
estimarea bazei de impunere.

 
Se mai arat c petentul a solicitat i alte informa ii pentru clarificarea 

situa iei sale, la data de ...12.2014 s-a adresat din nou Directiei pentru Agricultur 
Arad care raspunde petentului in data de ...01.2015 ( ulterior emiterii deciziei 
contestate) comunicând urm toarele: 

1) Produc iile medii care au fost transmise inspec iei fiscale sunt baza datelor 
prezentate in  . 2012 i . 2013 de c tre Prim ria Arad. Inspec ia fiscal a 
solicitat media produc iilor agricole pe terenurile situate în jurul mun. Arad în anul 
2012 i 2013 si nu produc ia medie ob inut pe terenurile exploatate de 
contribuabilul X, care în alta ordine de idei, nu este înregistrat cu exploatare 
agricol conform OUG 108/2001 la D.A.J. Arad. 

2) Fermierul X, nefiind înregistrat la DAJ Arad cu exploatatie agricola 
conform OUG 108/2001 nu se cunosc detalii despre cât i în ce mod î i lucreaz 
terenul i nici gradul de fertilitate pe care il are acest teren. 

3) Direc ia Agricol nu calculeaz produc iile medii pe terenurile exploatate 
de c tre fermieri, persoane  juridice sau persoane fizice, deoarece nu ii intr în 
atribu ii astfel de activitate.

 

4) Referitor la categoriile de teren, petentul a fost îndrumat s se adreseze 
Oficiului de Studii Pedologice Arad.  

Se mai arat c petentul figureaz în Registrul na ional al exploata iilor cu 
codul . conform cardului eliberat de Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i 
pentru Siguran a Alimentelor f când

 

dovada cu copia acestui card conform 
Ordinului nr. 40/2010.  

Analizând con inutul Raportului de inspec ie fiscal nr. ...12.2014, 
reprezentantul petentului   constat c echipa de inspec ie fiscal nu a inut seama 
de recomand rile precizate în Decizia nr. .10.2014 i a estimat produc ia 
agricol realizat de petent ca i în cazul precedent, adic exclusiv pe baza datelor i 
informa iilor furnizate de direc iile agricole jude ene. Or, organul de solu ionare a 
contesta iei a desfiin at prima decizie de impunere tocmai pentru motivul

 

c 
informa iile furnizate de direc iile agricole jude ene, privind produc ia medie 
ob inut într-un an agricol nu pot sta la baza stabilirii prin estimare a recoltelor i 
veniturilor ob inute de petent .

  

În motivarea contesta iei reprezentantul petentului arat c  în timpul 
controlului, echipa de inspec ie fiscal nu a solicitat normele de venit/unitate de 
suprafata de la Direc ia Agricol Arad care avea obliga ia sa duca la indeplinire 
dispozi iile art. 72 din Codul fiscal ci a solicitat o situa ie statistic cu privire la 
produc iile medii de cereale ob inute în jude ul Arad. Or, în opinia sa, dac legea 
spune c veniturile dintr-o activitate agricol se stabilesc pe baza de norme de venit, 
atunci aceste venituri nu pot fi calculate printr-o estimare raportat la date statistice 
care includ toti produc torii agricoli dintr-un jude .

  

În cuprinsul contesta iei formulate, reprezentantul petentului prezint 
constat rile organelor de inspec ie fiscal , pe fiecare an fiscal, diferen iat pe 
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categorii de culturi agricole, indicând în leg tura cu fiecare motivele pentru care din 
punctul s u de vedere, nu consider obliga iile fiscale stabilite de organele de 
inspec ie fiscal , ca datorate, astfel: 

  
Referitor la anul 2009 contest suma de ...... lei reprezentând veniturile 

estimate din valorificarea produc iei de grâu pe anul 2009, enumerând mai multe 
elemente obiective care în opinia sa determina ca venitul real ob inut de petent din 
vânzarea grâului în anul 2009 s fie în cuantum de ....... lei.  

În mod similar in cuprinsul contesta iei formulate reprezentantul petentului 
motiveaz contesta ia formulat prin enumerarea unor elemente obiective, în opinia 
sa, pentru fiecare categorie de cultur :

 

grâu , porumb, floarea soarelui, ov z , orz , 
triticale si pentru fiecare an fiscal, respectiv 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013, 
ajungând la concluzia c cifra de afaceri  ob inut prin însumarea veniturilor reale 
ob inute de petent este inferioar celei estimate de c tre organele de inspec ie 
fiscal .

  

Referitor la veniturile ob inute de petent din cre terea animalelor se arat c 
de i organul de solu ionare care a desfiin at decizia de impunere a considerat c 
aceast greutate de 600 kg/cap/t ura este în afara realit ii, echipa de inspec ie 
fiscal estimeaz greutatea i veniturile ob inute de petent la acelea i valori estimate 
în RIF nr. ..05.2014 , reprezentantul petentului ajungând la concluzia c 
greutatea medie a unui t ura este de 200 kg/cap datorit informa iilor ob inute de 
pe site- ul OLX.  

În cuprinsul contesta iei formulate se arat c pentru estimarea produc iei i a 
veniturilor petentului, echipa de inspec ie fiscal nu a inut seama de urm toarele 
aspecte: 

- recomand rile date de organul de solu ionare în Decizia nr. 
...01.2014, rezultatele inspec iei fiscale

 

fiind identice cu cele din 
RIF nr. ..06.2014 

- de dispozi iile art. 1 alin. (3)  din Ordinul ANAF  3389/2011 potrivit 
c ruia stabilirea bazei de impunere se face prin estimarea atât a 
veniturilor, cât i a cheltuielilor aferente acestora , în cazul în spe 
fiind estimate numai veniturile 

- din noile reglement ri privind stabilirea venitului anual din activit i 
agricole pe baza de norme de venit, prev zute de OG nr. 28/2013 i 
HG nr. 330/23.04.2014 privind aprobarea Metodologiei pentru 
stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din 
activit i agricole în vigoare la data finaliz rii primului raport de 
inspec ie fiscal cu nr. .06.2014 

Potrivit art. 4 din lege, entit ile publice mandatate pentru propunerea normelor de 
venit sunt direc iile pentru agricultur judetene prin consultarea structurilor 
asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura de la nivelul fiec rui 
jude , în cuprinsul contesta iei reprezentantul petentului prezentând în detaliu Anexa 
1 la art. 1 alin (2), alin. (3) i alin. (4), precum i modelul de calcul a veniturilor din 
agricultur con inut la art. 2  din aceea i norm legal . 
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Cu privire la taxa pe valoarea ad ugat , echipa de inspec ie fiscal a 

stabilit în sarcina petentului o taxa pe valoarea ad ugat în suma de .. lei i 
accesoriile aferente în sum de 

 
lei calculate asupra veniturilor estimate 

conform calculelor men ionate în RIF nr. ...12.2014. Potrivit  dispozi iilor art. 1 
alin. (3) din Ordinul ANAF nr. 3389/2011 stabilirea bazei de impunere se face 
prin estimarea atât a veniturilor, cât i a cheltuielilor aferente acestora , ar tând 
c  pentru a fi corect estimarea veniturilor, trebuie estimate i cheltuielile  aferente 
acestor venituri, deoarece nu se pot ob ine venituri fara a avea i cheltuieli . 

Pentru înc lcarea acestor dispozi ii i pentru motivele prezentate în contesta ie 
concluzioneaz c  se impune anularea Deciziei de impunere nr. .12.2014 i a 
Raportului de inspec ie fiscal  nr. ..12.2014.  

II. Organele de inspec ie fiscal urmare Deciziei nr. .10.2014 emis de 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara au procedat la 
reverificarea dispus prin aceasta, cu consecin a emiterii Raportului de inspec ie 
fiscal nr. .2014  i a Deciziei de impunere nr. .12.2014. 

Inspec ia fiscal a avut ca obiectiv verificarea veniturilor realizate de petent 
din activit i agricole i cre terea animalelor, constatând c  acesta nu este înregistrat 
ca persoan fizic autorizat  i nici nu este înregistrat în scopuri de TVA .

 

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

În vederea estim rii în mod corect a bazei impozabile, echipa de inspec ie 
fiscal a solicitat informa ii de la înc trei produc tori agricoli ( similari) din zona 
localit ilor Turnu i Pecica privind produc iile ob inute în condi ii asem n toare cu 
produc iile ob inute de d-nul X, constatându-se c produc iile realizate cât i 
pre urile de vânzare a cerealelor practicate, sunt superioare celor estimate de 
organele fiscale în Raportul de Inspec ie Fiscal încheiat anterior sub nr. 

.06.2014. În urma cercet rii la fa a locului organele fiscale au procedat la 
recalcularea produc iilor agricole i stabilirea sumelor de plat , în concordan cu 
informa iile ob inute de la cei trei produc tori agricoli din zona Turnu 

 

Pecica, 
respectiv prin luarea în calcul a celor mai mici valori. 

În data de ...2014, în baza Ordinului de Serviciu nr. 

 

din ..12.2014, 
organele fiscale s-au deplasat în localitatea ., la domiciliul declarat al d-lui X, în 
vederea solicit rii unor informa ii necesare definitiv rii inspec iei fiscale, în 
conformitate cu prevederile art. 50 din O.G nr. 92/2003, republicat , respectiv pct. 
50.1 i 50.2 din Normele Metodologice de aplicare a O.G nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur fiscal , republicat , ( reverificare ca urmare a contesta iei depuse), 
pentru a-i înmâna Invita ia i nota explicativ i a-l ruga s r spund la întreb rile 
puse i celor trei produc tori agricoli care desf oar activit i similare, pân cel mai 
târziu în data de ...12.2014 respectiv, cum sunt organiza i i în ce condi ii 

 

func ioneaz , care este dotarea cu utilaje i instala ii, tehnologia folosit pentru 
organizare i înfiin are a culturilor, pe ce fel de suprafe e, ce soiuri de semin e au 
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utilizat, dac au beneficiat de personal de specialitate, pe ce terenuri au fost înfii ate 
culturile ( dac acestea au fost cultivate sau necultivate în anii preceden i, cu 
acelea i culture sau sau cu alt tip de culture etc.), care au fost condi iile de irigare a 
terenurilor si cele privind precipita iile i/sau calamit ile naturale în perioada 
supus controlului. Aceste întreb ri aveau scopul de a clarifica total, sau în parte, 
unele aspecte legate de modul i condi iile în care au fost cultivate terenurile 
agricole pentru a veni în sprijinul contribuabilului în ceea ce prive te stabilirea în 
mod real a produc iilor ob inute i nu în ultimul rand, luarea în considerare a 
Deciziei nr. ..10.2014 emis de Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara. 

La domiciliul acestuia nu s-a putut lua leg tura cu d-nul X, care de i era 
acasa, a încuiat u a de la intrare i nu a dorit s stea de vorb cu organele de 
inspec ie fiscal . În curtea casei petentului acestea fiind primite de d-nul X, 
domiciliat în .. CNP ., în calitate de veri or al contribuabilului, care ne-a 
declarat c se afl în vizit la d-nul X care este bolnav i st în pat, administrându- i 
tratamentul prescris de medic. 

Invita ia împreun cu nota explicativ au fost introduse de organele fiscale în 
cutia po tal amplasat pe un stâlp din fa a casei, martor fiind d-nul X. De asemenea 
invita ia i nota explicativ au fost expediate i prin po t cu confirmare de 
primire.Urmare acestora, organele fiscale au utilizat în desf urarea inspec iei 
fiscale informa ii date de contribuabil în declaratia scris de acesta cu ocazia 
controlului fiscal ini ial, în conformitate cu art. 9 lit. c) O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat .

 

Verificarea  taxei pe valoarea ad ugat a cuprins perioada ..01.2009 

 

...12.2013 i s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, a H.G. nr. 44/2004pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, constatându-se c petentul X nu a fost înregistrat la organul 
fiscal competent ca pl titor de impozite i taxe pe perioada verificat . Nu a organizat 
i nu a condus eviden a contabil în partida simpl în conformitate cu prevederile  

OMFP 1040/08.07.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea i conducerea eviden ei contabile în partid simpl de c tre persoanele 
fizice care au calitate de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile si completarile ulterioare.

 

Pentru stabilirea valorii veniturilor ob inute de contribuabil, s-a  procedat la 
estimarea bazei de impunere conform art. 67 din OG nr. 92/2003  privind Codul de 
procedur fiscal , republicat , pct. 65.1 i 65.2 din HG

 

nr. 1050/2004 privind 
Normelor metodologice de aplicare  a OG nr. 92/2003. A fost întocmit Nota de 
fundamentare conform OPANAF 3398/2011. 

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

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

 
Astfel organele de inspec ie fiscal au procedat la estimarea produc iei de  

cereale ob inute de dl X, în considerarea dispozi iilor art. 67 din Codul fiscal i art. 2 
i um toarele din OMFP 3389/2011 privind stabilirea prin estimare

 
a bazei de 

impunere. 
Pentru estimare s-a luat în calcul urm toarele elemente: 
- adresele de la APIA Arad cu suprafe ele agricole cultivate de contribuabil 

 

- produc iile ob inute pe raza jude ului Arad respectiv localit ii Pecica trimise 
de c tre Direc ia pentru Agricultur Arad prin adresa nr. ..01.2013 

- produc iile medii ob inute pe raza localit ii Arad, trimise de c tre Direc ia 
pentru Agricultur Arad prin adresa nr. ..06.2014, ca urmare a solicit rii SIFPF 
2, nr. ..06.2014 

- produc iile agricole realizate în anul 2013 i comunicate de c tre Direc ia 
Pentru Agricultur Arad, ca urmare a solicit rii Inspec iei Fiscale nr. ..01.2014 

- anex la Hot rârea C.J. Arad nr. .12.2008 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2009 

- anex la Hot rârea C.J. Arad nr. ..12.2009 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2010 

- anex la Hot rârea C.J. Arad nr. ..12.2011 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2011 

- anex la Hot rârea C.J. Arad nr. ..12.2011 privind pre urile medii

 

ale 
produselor agricole pentru anul 2012 

- anex la Hot rârea C.J. Arad nr. ..08.2013 privind pre urile medii ale 
produselor agricole pentru anul 2013  

Echipa de inspec ie fiscal a utilizat valorile medii ale produc iilor agricole de 
c tre Direc ia pentru Agricultur Arad la nivelul localit ii Pecica pentru anii 2011, 
2012 i 2013, iar pentru anii 2009 i 2010 echipa de inspec ie fiscal a utilizat 
valorile medii ale produc iilor agricole stabilite la nivel jude ean. Pentru localitatea 
Arad au fost utilizate pentru anii 2010 i 2011 valorile medii pe jude ale 
produc iilor agricole  comunicate de c tre Direc ia pentru Agricultur Arad iar 
pentru anii 2012 i 2013 produc iile medii ob inute pe raza localit ii Arad, trimise 
de c tre Direc ia pentru Agricultur Arad prin adresa nr. ...06.2014. 

Organele de inspec ie fiscal au determinat efectiv veniturile realizate de dl. X 
în perioada 2009 

 

2013, pe suprafe e cultivate i pe categorii de culturi.

 

A fost realizat compara ia pentru toat perioada verificat 2009 

 

2013 a 
produc iei medii pentru fiecare din urm toarele categorii de produse: grâu, porumb, 
floarea soarelui, orz, ov z, rapi , triticale, iar în leg tur cu activitatea de cre tere a 
animalelor 

 

bovine 

 

organele de inspec ie fiscal au inut seama de informa iile 
furnizate de institu iile competente respectiv: D.S.V.S.A. Arad, Sta iunea de 
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Cercetare Dezvoltare pentru Cre terea Bovinelor Arad, Direc ia pentru Agricultur 
Arad. 

Din fotocopiile documentelor existente la dosarul inspec iei fiscale ini iale, 
organele de inspec ie fiscal au constatat c petentul de ine  pentru toat perioada 
2009-2013, fotocopii ale unor contracte de prest ri servicii încheiate între X  
domiciliat în loc. .., posesor al CI nr. . în calitate de prestator i X persoan 
fizic domiciliat în .. posesor al CI seria AR nr. .., eliberat de Poli ia Arad, cu 
CNP .. în calitate de beneficiar. Petentul mai prezint în copie câteva chitan e 
de mân pentru plata arendei în produse.

 

Fa de cele prezentate echipa de inspec ie fiscal a stabilit c  plata în 
produse reprezentând contravaloarea prest rilor servicii lucr ri agricole reprezint o 
livrare de bunuri, fiind tratat ca atare din punct de vedere al TVA.

 

Organele de inspec ie fiscal au procedat la determinarea veniturilor realizate 
de dl. X pe fiecare categorie de cultur agricol i însumarea acestora cu veniturile 
din valorificarea  animalelor rezult c în anul 2009 produc iile realizate s-au vândut 
pân în luna iulie 2009 ( grâu) 

 

lei i noiembrie 2009 ( porumb) . lei, având în 
vedere c petentul  a vândut produc ia ob inut din câmp. În luna octombrie 2009 
contribuabilul a realizat din valorificarea animale .. lei. 

Deoarece în luna octombrie 2009, contribuabilul a dep it plafonul de scutire 
de .. lei prev zut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile 
ulterioare, realizând la finele lunii octombrie o cifr de afaceri în sum de 

 

lei, 
acesta avea obliga ia de a se înregistra ca pl titor de T.V.A  începând cu luna 
decembrie 2009. 

Pentru anii fiscali urm tori, respectiv 2010, 2011, 2012 i 2013 a fost 
determinat TVA colectat avându-se în vedere veniturile estimate din vânzarea 
cerealelor, la care s-a aplicat cota de impozitare în conformitate cu prevederile art. 
140 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, respectiv 19% , alin. (1) al art. 140 a fost modificat de pct. 44 al art. I din 
O.G nr. 58 din 26 iunie 2010, în sensul c începând cu data de 01.07.2010 cota 
standard de TVA este de 24%. Art. 140 alin (1)

 

Cota standard este de 24% i se 
aplic asupra bazei de impozitare pentru opera iunile impozabile care nu sunt 
scutite de tax sau care nu sunt supuse cotelor reduse . 

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile si complet rile ulterioare, cota aplicabil este 
cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excep ia cazurilor 
prev zute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplic cota în vigoare la data 
exigibilit ii taxei.

 

Astfel, organele de inspec ie fiscal au stabilit c dl. X nu a înregistrat i nu a 
declarat suma de .. lei ( baza de impozitare ) cu TVA  aferent în sum de .. lei, 
reprezentând  TVA colectat aferenta veniturilor din vânzarea produselor agricole în 
perioada .12.2009 

 

12.2013, stabilite conform art. 147^1 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu baza de impozitare stabilit suplimentar la inspec ia fiscal 
este de .. lei, cu TVA  de plat rezultat în urma

 

inspec iei fiscale este de .. lei. 
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În considerarea dispozi iilor legale cuprinse în Legea 571/2003, cu 

modific rile i complet rile ulterioare, art. 126, alin. 1, lit. a), alin. 9, lit. a), art. 127, 
alin. 1 i alin. 2, art. 128. alin. 1, art. 137 alin. 1, lit. a), art. 140, alin. 1, art. 147^1, 
alin , art. 152 alin. 1 si alin. 2, art. 153 alin. 1, art. 155, art. 156 alin. 1, art. 157, O.G 
92/2003, republicat , art. 79, art. 80 alin. 5, art. 82-84.  

Fa de cele verificate s-a constatat c baza de impunere privind T.V.A s-a 
modificat, în acest sens, în baza O.G nr. 92/2003, republicat , privind Codul de 
procedur fiscal , art.  109, alin. (2), cu modific rile i complet rile ulterioare i 
O.P.A.N.A.F  nr. 1022/29.07.2013 privind aprobarea modelului i con inutul unor 
documente întocmite în activitatea de inspec ie fiscal pentru persoane fizice care 
desf oar activit i independente în mod individual i/sau într-o form de asociere, 
s-a emis Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i 
independente în mod individual i/sau într-o form de asociere pentru perioada 

.01.2009 

 

..12.2013, contestat .

  

III Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, motivele 
invocate de petent i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, reprezentan ii 
Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad au stabilit în sarcina petentului o 
TVA în cuantum de . lei cu accesorii aferente.   

În fapt, organele de inspec ie fiscal în considerarea celor dispuse prin Decizia 
nr. ......10.2014  privind solu ionarea contesta iei formulate de d-nul X, au procedat 
la o noua analiz a situa iei fiscale a contribuabilului X, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în considerarea  deciziei de solu ionare a contesta iei, 
definitiv conform art. 210 privind Codul de procedur fiscal .

   

In vederea estim rii in mod corect a bazei impozabile, echipa de inspec ie 
fiscala a solicitat informa ii de la inca 3 (trei) produc tori agricoli(similari) din zona 
localit ilor Turnu si Pecica privind produc iile ob inute in condi ii asem n toare 
cu produc iile ob inute de d-nul X, constatandu-se ca produc iile realizate cat si 
preturile de vânzare a cerealelor practicate, sunt superioare celor estimate de organele 
fiscale in Raportul de Inspec ie Fiscala încheiat anterior sub nr. ......06.2014. In 
urma cercet rii la fata locului organele fiscale au procedat la recalcularea 
produc iilor agricole si stabilirea sumelor de plata, in concordanta cu informa iile 
ob inute de la cei trei produc tori agricoli din zona Turnu-Pecica, respective prin 
luarea în calcul a celor mai mici valori. 

Verificarea taxei pe valoarea ad ugat a cuprins perioada ......01.2009-
......12.2013 i s-a efectuat în considerarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, a H.G. nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 
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Domnul X nu a fost înregistrat la organul fiscal competent ca pl titor de 

impozite si taxe pe perioada verificat .

 
Nu a organizat si nu a condus evidenta 

contabila in partida simpla in conformitate cu prevederile OMFP 1040/08.07.2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 
evidentei contabile in partida simpla de c tre persoanele fizice care au calitate de 
contribuabil in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile si complet rile ulterioare

 

Pentru stabilirea valorii veniturilor ob inute de contribuabil, s-a procedat la 
estimarea bazei de impunere conform art. 67 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, pct. 65.1 si pct. 65.2 din HG nr. 1050/2004 privind 
Normele Metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003. A fost întocmit Nota de 
fundamentare conform OPANAF 3398/2011.  

Estimarea produc iei de cereale ob inute de  d-nul X  s-a realizat în 
considerarea dispozi iilor  Ordinului nr. 3369/201, fiind selectat metoda 
produsului/serviciului i a volumului. 

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

 

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

 

-produc iile ob inute pe raza jude ului Arad respectiv localit ii Pecica trimise de 
c tre Direc ia pentru Agricultur Arad prin adresa nr .......01.2013 
-produc iile medii ob inute pe raza localit ii Arad, trimise de c tre Direc ia pentru 
Agricultur Arad prin adresa nr. .....06.2014, ca urmare a solicit rii SIFPF 2, nr 
.......06.2014. 
-produc iile agricole realizate in anul 2013 si comunicate de c tre Direc ia Pentru 
Agricultura Arad, ca urmare a solicit rii Inspec iei Fiscale nr. ......01.2014. 
-anex la Hot rârea C.J.Arad nr. ....12.2008 privind pre urile medii ale produselor 
agricole pentru anul 2009 
-anex la Hot rârea C.J.Arad nr.......12.2009 privind pre urile medii ale produselor 
agricole pentru anul 2010 
-anex la Hot rârea C.J.Arad nr.......12.2011 privind pre urile medii ale produselor 
agricole pentru anul 2011 
-anex la Hot rârea C.J.Arad nr......12.2011 privind pre urile medii ale produselor 
agricole pentru anul 2012 
-anex la Hot rârea C.J.Arad nr.......08.2013 privind pre urile medii ale produselor 
agricole pentru anul 2013 

Echipa de inspec ie fiscala a utilizat valorile medii ale produc iilor agricole 
comunicate de c tre Direc ia Pentru Agricultura Arad la nivelul localit ii Pecica 
pentru anii 2011, 2012 si 2013, iar pentru anii 2009 si 2010, echipa de inspec ie 
fiscala a utilizat valorile medii ale produc iilor agricole stabilite la nivel jude ean. 
Pentru localitatea Arad au fost utilizate pentru anii 2010 2011 valorile medii pe jude 
ale produc iilor agricole comunicate de c tre Direc ia Pentru Agricultura Arad iar 
pentru anii 2012 i 2013 produc iile medii ob inute pe raza localit ii Arad, trimise de 
c tre Direc ia pentru Agricultur Arad prin adresa nr. ........06.2014. 
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In data de .....12.2014, in baza Ordinului de Serviciu nr. ... din ......12.2014, 

organele fiscale s-au deplasat in localitatea ...., la domiciliul declarat al d-lui X, in 
vederea solicit rii unor informa ii necesare definitiv rii inspec iei fiscale, in 
conformitate cu prevederile art. 50 din O. G. nr. 92/2003, republicata, respectiv pct. 
50.1 si 50.2 din Normele Metodologice de alicare a O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, (reverificare ca urmare a contesta iei 
depuse), pentru a-i înmâna Invita ia si nota explicativa si a-l ruga sa r spund la 
intrebarile puse si celor trei produc tori agricoli care desf oar activit i similare, 
pân cel mai târziu in data de ......12.2014 respectiv, cum sunt organiza i si in ce 
condi ii func ioneaz , care este dotarea cu utilaje si instala ii, tehnologia folosita 
pentru orgaizare si înfiin are a culturilor, pe ce fel de suprafe e, ce soiuri de semin e 
au utilizat, daca au beneficiat de personal de specialitate, pe ce terenuri au fost 
infiintate culturile( daca acestea au fost cultivate sau necultivate in anii preceden i, 
cu acelea i culturi sau cu alt tip de culturi etc), care au fost condi iile de irigare a 
terenurilor si cele privind precipita iile si/sau calamit ile naturale in perioada supusa 
controlului. Aceste intrebari aveau scopul de a clarifica total, sau in parte, unele 
aspecte legate de modul si condi iile in care au fost cultivate terenurile agricole 
pentru a veni in sprijinul contribuabilului in ceea ce prive te stabilirea in mod real a 
produc iilor ob inute si nu in ultimul rând, luarea in considerare a Deciziei nr. 
.......10.2014 emisa de Direc a General Regional

 

a Finan elor Publice Timi oara.

 

La domiciliul acestuia nu s-a putut vorbi cu d-nul X, care de i era acas , a 
incuiat usa de la intrare si nu a dorit s stea de vorb cu organele de inspec ie fiscala. 
In curtea casei acestea fiind primite  de d-nul X, domiciliat in ........., CA/P: ........, in 
calitate de veri or al contribuabilului, care ne-a declarat ca se afl in vizit la d-nul 
...... care este bolnav si st in pat, administrându-si tratamentul prescris de medic. 

Invita ia împreuna cu nota explicativ au fost introduse de organele fiscale in 
cutia po tal amplasat pe un stâlp din fata casei, martor fiind d-nul X. De asemenea 
Invita ia si nota explicativ au fost expediate si prin posta cu confirmare de primire. 
Urmare acestora, organele fiscale au utilizat in desf urarea inspec iei fiscale 
informa ii date de contribuabil intr-o declara ie anterioara, in conformitate cu art. 9, 
lit. c),  O. G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.  

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

  

ART. 6 
    Exercitarea dreptului de apreciere     

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

  

    ART. 7 
    Rolul activ 
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(1) Organul fiscal în tiin eaz contribuabilul asupra drepturilor i obliga iilor ce 

îi revin în desf urarea procedurii potrivit legii fiscale.

     
(2) Organul fiscal este îndrept it s examineze, din oficiu, starea de fapt, s 

ob in i s utilizeze toate informa iile i documentele necesare pentru determinarea 
corect a situa iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat organul fiscal va 
identifica i va avea în vedere toate circumstan ele edificatoare ale fiec rui caz.

 
    (3) Organul fiscal are obliga ia s examineze în mod obiectiv starea de fapt, 
precum i s îndrume contribuabilii pentru depunerea declara iilor i a altor 
documente, pentru corectarea declara iilor sau a documentelor, ori de câte ori este 
cazul.     

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

     

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

 

( ) 
ART. 65     

Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

     

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la baza 
declara iilor

 

sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

     

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

  

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

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

     

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

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

     

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

     

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

     

(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot 
folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin 
al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .
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(4^1) În situa ia în care contribuabilii prev zu i la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) 

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

     
(5) Cuantumul obliga iilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului 

articol sunt stabilite sub rezerva verific rii ulterioare, cu excep ia celor stabilite în 
cadrul unei inspec ii fiscale.

  

Rezult astfel c organele de inspec ie fiscal au utilizat informa iile furnizate 
de petent în timpul inspec iei fiscale ini iale având în vedere c în timpul inspec iei 
fiscale care face obiectul prezentei contesta ii, petentul ignorând dispozi iile legale 
precitate, a refuzat orice întâlnire cu organele de inspec ie fiscal . Culturile 
exploatate, suprafe ele, produc iile medii realizate, pre urile  de vânzare sunt cele 
din nota explicativ

 

dat la încheierea Procesului Verbal nr. ...01.2014 ( anexa 
2) cu precizarea  c recolta ob inut a fost vânduta din cîmp. 

Astfel se constat c în cauz sunt incidente urm toarele dispozi ii legale 
con inute de Codul fiscal: 

Conform prevederilor art. 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific rile i

 

complet rile ulterioare, în sfera de aplicare a taxei pe valoare 
ad ugat se cuprind opera iunile care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:

 

constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera 
taxei, efectuate cu plat ; locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat 
de o persoan impozabil ,

 

astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca atare;

 

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

 

În sensul prevederilor legale invocate mai sus, contribuabilul X este persoan 
impozabil din punct de vedere al taxei pe valoare ad ugat iar opera iunile efectuate 
de acesta, constând din cultura cerealelor, se încadreaz în categoria opera iunilor 
impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat .

  

Astfel, în considerarea faptului c inspec ia fiscal a avut ca obiectiv 
verifcarea veniturilor realizate de petent din activit i agricole i cre terea animalelor, 
a rezultat c  acesta nu este înregistrat ca persoan fizic autorizat i nici nu este 
înregistrat în scopuri de TVA. Contribuabilul a fost verificat în vederea stabilirii 
veniturilor realizate în vederea determin rii atingerii plafonului de scutire TVA 
conform prevederilor art. 152 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, i 
înregistrarea acestuia în scopuri de TVA conform prvederilor art. 153, alin (1). 
ART. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal     

(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care desf oar , de o 
manier independent i indiferent de loc, activit i economice de natura celor 
prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.
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(2) În sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile 

produc torilor comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile 
extractive, agricole i activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economic exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul ob inerii de venituri cu caracter de continuitate.

 
ART. 128     

(1) Este considerat livrare de bunuri transferul dreptului

 
de a dispune de bunuri 

ca i un proprietar. 
( ) 
ART. 137     

(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat este constituit din:

     

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

  

Conform art. 152 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific rile si complet rile ulterioare persoana impozabil stabilit în România, a 
c rei cifr de afaceri anual , declarat sau realizat , este inferioar plafonului de 
35.000 euro, al c rui echivalent în lei se stabile te la cursul de schimb comunicat de 
Banca Na ional a României la data ader rii i se rotunje te la urm toarea mie 
poate solicita scutirea de tax

 

Potrivit art. 152 alin.(2) din legea 571/2003 cifra de afaceri care serve te 
drept referin pentru aplicarea alin. (1) este constituit din valoarea total , exclusiv 
taxa, a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii care ar fi taxabile dac nu ar fi 
desf urate de o mic întreprindere, efectuate de persoana impozabil în cursul 
unui an calendaristic, incluzând i opera iunile scutite cu drept de deducere i pe 
cele scutite f r drept de deducere".  

Referitor la determinarea efectiva a cifrei de afaceri, aceasta s-a realizat 
inând seama de înscrisurile de natura mijloacelor de prob reglementate de 

Codul de procedur fiscal emise de APIA mai sus precizate, constatându-se ca in 
anii 2009, 2010,2011, 2012 si 2013, suprafe ele cultivate si culturile infiintate de d-
nul X au fost dup cum urmeaz :

 

I. Suprafe ele de teren agricol din cadrul exploatatiei in perioada de 
referin a (2009-2013): 

-in anul 2009, suprafa a de: 241,74 ha;

 

-in anul 2010, suprafa a de: 242,82 ha;

 

-in anul 2011, suprafa a de: 385,16 ha;

 

-in anul 2012, suprafa a de: 381,61 ha.

 

-in anul 2013, suprafa a de 376,67 ha.

 

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

Tabelul 1-culturi infiintate, suprafe e cultivate
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Denumirea culturii 

 
Suprafe ele

 
(ha) cultivate/anul

 
infiintarii culturii 

     
2009 2010 2011 2012 2013

       
Grâu 68,73

 

59 117,45 175,87 292,0
9

 

Porumb 86,68

 

81,67 31,52 28,41 17,60

 

Floarea soarelui -------- 42,59 127,48 131,97 37,38

 

Orz -------- 4,98 2,21 ------- -------
-

 

Ov z

 

-------- 15,43 ---------- 11,95 ------ 
R pit

 

-------- -------- 52,24 ------- 

 

Orzoaica ------- --------- 

 

4,98 -------
Triticale ------- -------- --------- ------- 23 
Plante nutre

  

2,24 

  

-------
Pasunî 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 
Teren necultivat 79,73

 

30,31 24,37 6,4 -------
Sorg ------- ----------- 23,29 15,43 -------
Total suprafa

 

241,7 242,82

 

385,16

 

381,61

 

376,6

  

In vederea estim rii in mod corect a bazei impozabile, în considerarea celor 
dispuse  în Decizia nr. ../2014 a D.G.R.F.P Timi oara s-au solicitat informa ii de 
la inca 3 (trei) produc tori agricoli din zona localit ilor Turnu si Pecica privind 
produc iile ob inute de ace tia in condi ii asem n toare cu produc iile ob inute de d-
nul X, cât si dotarea cu utilaje, tehnologia folosita, soiuri de semin e utilizate la 
insamantarea terenurilor agricole, tipuri de îngr minte, modul de preg tire a 
terenurilor, condi ii de irigare, dup cum urmeaz :

 

A a cum rezult din documentele existente la dosarul cauzei, pentru 
produc iile realizate, cei trei cultivatori de cereale de pe raza localit ilor Pecica-
Turnu au r spuns la cele 5 intrebari puse de echipa de inspec ie fiscala, declarând in 
conformitate cu art. 49, alin, (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modific rile si complet rile ulterioare, urm toarele:

 

1. Pentru lucr rile agricole se folosesc urm toarele utilaje si instala ii,

 

- 2 buc. tractoare agricole, 2 buc. pluguri, 2 buc. sem n tori, ma ini de împr tiat 
îngr minte si de erbicidat, hidro kompresor, selector, melc desc rcare, combina 
cu hedere 2 buc, înc rc tor frontal, uscator, semiremorci.

 

2. Tenologia folosita pentru culturi de prim vara,

 

-    la (porumb, floarea soarelui) ar tura adânc , 2-3 treceri cu discul, fertilizare cu 
îngr minte chimice, combinat sem nat, t v lugit, pr it

 

3. Tenologia folosita pentru culturi de toamna, 
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ar tura sau disc fertil, dou treceri cu disc sau combinator, sem nat, tavalugit, 
fertilizare fariala, tratamente chimice, recoltat-pentru culturi (orz, grâu, r pit , 
triticale). 
4. Soiuri si semin e folosite la cultivarea terenurilor,

 
se folosesc semin e certificate, atât

 
la culturile de toamn cât si la cele de prim var 

ex: (grâu, orz, r pit , fi. soarelui), dar au fost situa ii când s-au folosit semin e si din 
produc ia proprie. îngr minte utilizate- solide - uree, azot, complexe 20.20.0 
- lichide- azot, fosfor, potasiu+microelemente. 
5. Personal de specialitate si felul terenurilor pe care au fost infiintate culturile, 
in general folosim personal calificat in domeniul agricol, iar terenurile au fost 
cultivate si în anii preceden i cu men iunea ca sunt respectate rota ia culturilor. 
6. Posibilit i de irigare a terenurilor,nu exista posibilitatea irig rii terenurilor la nici 
unul din cei trei produc tori agricoli din zon , unul dintre ei a avut calamitat par ial 
produc ia la floarea soarelui si orzoaica în anul 2010, acesta fiind desp gubit.

 

Ca urmare a deplas rii la fata locului, echipa de inspec ie fiscal a solicitat 
informa ii de la trei cultivatori de cereale din zona Pecica-Turnu privind produc iile 
realizate, prezentând mai jos situa ia real a recoltelor ob inute în anii 2009-2013 si 
preturile medii cu care au valorificat cerealele, comparativ cu produc iile si preturile 
medii ob inute in acelea i condi ii de d-nul X:  

Produc ii medii realizate/ha de alte 
entit i cu activitate similara in 
domeniul agricol in perioada 
verificat 2009-2013 si preturile de 
vanzare al acestora obtinute ca 
urmare a cercetarii la fata locului ( 
trei produc tori) sunt: 

Produc ii medii/ha comunicate de 
Direc ia pentru Agricultura Arad, 
privind estimarea bazei impozabile 
pentru perioada 2009-2013 si preturi de 
vanzare a acestora, luate în calcul de d-
nul X sunt:    

An 2009

 

produc ii 
medii 

produc ii 
medii 

   An 2009

 

produc ii 
medii 

produc ii 
medii 

Cultura   Cultura   
Grau........... ..........kg/ha ....... lei/kg

 

Grau........... ........ kg/ha ..... lei/kg 
Porumb...... ......... kg/ha ...... lei/kg Porumb....... ....... kg/ha ....... lei/kg    

Pl. de nutret....... ......... ha     
Pasuni.................

 

...... ha     
Teren necultivat .......ha   

An 2010

 

produc ii 
medii 

produc ii 
medii 

An 2010

 

produc ii 
medii 

produc ii 
medii 

Cultura   Cultura   
Grau...........

 

.......kg/ha ......lei/kg Grau........... ......kg/ha .....lei/kg 
Porumb...... .......kg/ha ......lei/kg Porumb...... .......kg/ha ......lei/kg 
Fl. soarelui ........kg/ha ......lei/kg Fl. soarelui ........kg/ha .......lei/kg 
Orz............ lipsesc date statistice Orz............ ......kg/ha .......lei/kg 
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Ov z..........

 
lipsesc date statistice Ov z............

 
.......kg/ha ......lei/kg    

Pasuni...............

 
...... ha ------------    

Teren 
necultivat 

...... ha ------------   

An 2011

   
An 2011

   

Cultura   Cultura   
Grau........... .........kg/ha

 

......lei/kg Grau........... ........kg/ha .........lei/kg 
Porumb...... ........kg/ha ....lei/kg Porumb...... ........kg/ha ..........lei/kg

 

Fl. soarelui .......kg/ha .....lei/kg Fl. soarelui .......kg/ha .........lei/kg 
Rapita........ ........kg/ha ..... lei/kg Rapita........ .......kg/ha ...... lei/kg 
Orz............ lipsesc date statistice Orz............ .......kg/ha ....... lei/kg    

Pasuni............... ...... ha -----------    
Teren necultivat ......... ha    

An 2012

   

An 2012

   

Cultura      
Grau........... .........kg/ha .........lei/kg Grau........... ........kg/ha .........../kg 
Porumb...... ...........kg/ha

 

...........lei/kg

 

Porumb...... ............kg/ha

 

............/kg 
Fl. soarelui ..........kg/ha ..........lei/kg Fl. soarelui ..........kg/ha ............../kg 
Ovaz........ ...........kg/ha

 

........ lei/kg Ovaz........ ..........kg/ha .............../kg

        

An 2013

   

An 2013

   

Cultura   Cultura   
Grau........... .....kg/ha .......lei/kg Grau........... .......kg/ha ........lei/kg 
Porumb...... ....kg/ha .......lei/kg Porumb...... ........kg/ha ..........lei/kg 
Fl. soarelui ......kg/ha .......lei/kg Fl. soarelui ........kg/ha ..........lei/kg 
Triticale Lipsesc date statistice Triticale ..........kg/ha ...........lei/kg

   

Prin simpla compara ie rezult  c estimarea bazei impozabile privind taxa pe 
valoarea ad ugat în situa ia  d-lui X, s-a realizat ini ial 

 

luând in calcul produc ii si 
preturi de valorificare a cerealelor mult mai mici decât cele ob inute de ceilal i 
produc tori din zon , in condi ii asem n toare celor  realizate de d-nul X .  

În cauz sunt incidente si dispozi iile art. 156 din Codul fiscal care prev d c 
(1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie s in eviden e corecte i 

complete ale tuturor opera iunilor efectuate în desf urarea activit ii lor 
economice , precum i  cele ale O.G 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
care reglementeaz astfel: 
ART. 79     

Obliga ia de a conduce eviden a fiscal
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(1) În vederea stabilirii st rii de fapt fiscale i a obliga iilor fiscale de plat 

datorate, contribuabilii sunt obliga i s conduc eviden e fiscale, potrivit actelor 
normative în vigoare. 
( )     

(3) Sunt eviden e fiscale registrele, situa iile, precum i orice alte înscrisuri care, 
potrivit legisla iei fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii 
st rii de fapt fiscale i a crean elor i obliga iilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru 
vânz ri, jurnalul pentru cump r ri, registrul de eviden fiscal i altele asemenea.

  

    ART. 80     
Reguli pentru conducerea eviden ei contabile i fiscale

     

(5) Contribuabilii sunt obliga i s eviden ieze veniturile realizate i cheltuielile 
efectuate din activit ile desf urate, prin întocmirea registrelor sau a oric ror alte 
documente prev zute de lege.

 

( ) 
ART. 82     

Forma i con inutul declara iei fiscale

     

(1) Declara ia fiscal se întocme te prin completarea unui formular pus la 
dispozi ie gratuit de organul fiscal.

     

(2) În declara ia fiscal contribuabilul trebuie s calculeze cuantumul obliga iei 
fiscale, dac acest lucru este prev zut de lege.

     

(3) Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale înscriind 
corect, complet i cu bun -credin informa iile prev zute de formular, 
corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz de c tre 
contribuabil sau de c tre împuternicit.

 

    ( )     
(5) Declara ia fiscal trebuie înso it de documenta ia cerut de prevederile 

legale.     
(6) Pentru anumite categorii de obliga ii fiscale, stabilite prin ordin al ministrului 

finan elor publice, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de 
declarare a impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate bugetului 
general consolidat, instruc iunile de completare a acestora, alte informa ii utile, 
precum i plicurile preadresate. În acest caz, contravaloarea coresponden ei se 
suport de c tre organul fiscal.  

    ART. 83     
Depunerea declara iilor fiscale

     

(1) Declara ia fiscal se depune la registratura organului fiscal competent sau se 
comunic prin po t cu confirmare de primire. Declara ia fiscal poate fi transmis 
prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distan . În cazul 
impozitelor, taxelor i al contribu iilor administrate de Agen ia Na ional de 
Administrare Fiscal , procedura privind transmiterea declara iilor prin mijloace 
electronice sau prin sisteme de transmitere la distan se stabile te prin ordin al 
pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .
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(2) Declara iile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub form de proces-

verbal, dac din motive independente de voin a contribuabilului acesta este în 
imposibilitatea de a scrie.     

( )     
(4) Nedepunerea declara iei fiscale d dreptul organului fiscal s procedeze la 

stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obliga iilor fiscale nu se poate 
face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la în tiin area contribuabilului 
privind dep irea termenului legal de depunere a declara iei fiscale. În cazul 
contribuabililor care au obliga ia declar rii bunurilor sau veniturilor impozabile, 
stabilirea din oficiu a obliga iei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, 
potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele i contribu iile administrate de Agen ia 
Na ional de Administrare Fiscal , în tiin area pentru nedepunerea declara iilor i 
stabilirea din oficiu a obliga iilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor 
inactivi, atât timp cât se g sesc în aceast situa ie.

 

      
Din documentele existente la dosarul cauzei, în lipsa prezent rii de c tre 

petent a unor eviden e scrise sau înscrisuri de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal care s confirme sus inerile din  
contesta ia formulat ,  rezult c în anul agricol 2009, petentul X conform 
informa iilor furnizate de autoritatea competent 

 

a declarat la A.P.I.A. Arad suprafa a 
de ..... ha teren agricol, terenurile fiind luate în arend . Domnul X a cultivat 
urm toarele:

 

.... ha grâu 

.... ha de porumb 
suprafa a de ..... ha a fost ocupata de pasuni iar .... ha teren necultivat. 

Terenurile agricole cultivate de X se afla pe raza localit ilor

 

Arad i Pecica.  

S-a procedat la determinarea veniturilor realizate dup cum urmeaz : 
Venituri cultura de griu: 
... ha x .... kg/ha (produc ie medie ob inut pe raza jude ului Arad) - ..... kg griu. 

S-a determinat cantitatea de griu folosita pentru infiintarea culturii de griu in 
suprafa a de ..... ha aferenta anului agricol 2010. 

.. ha griu x . kg/ha - .. kg griu folosita pentru sem nat.

 

Având în vedere adresa de r spuns nr. ......06.2014 emisa de Sta iunea De 
Cercetare Dezvoltare Pentru Cre terea Bovinelor ARAD, echipa de inspec ie fiscal 
a calculat cantitatea de cereale necesar furaj rii a 28 capete t ura i de inu i de 
contribuabil astfel: 

grâu :  kg /  x  capete = . kg/zi 
Perioada de furajare în anul 2009 a fost de 286 zile (din ...01.2009 pân 

în ...10.2009, data valorific rii animalelor i ie irea din exploatare) 

.. kg/zi x . zile = .. kg grâu. 
.. kg estimat ca realizat - . kg folosit pentru îns mîn at - .. kg estimat ca 

furajat =  kg valorificat 
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. kg grâu x . lei/kg (pre de vânzare mediu comunicat de C.JA.) = 

. lei total venituri din valorificarea produc iei de grâu.

  
Venituri din cultura de porumb: 

 
în anul 2009 conform PV de constatare i evaluare a pagubelor produse de 

speciile de fauna de interes cinegetic culturilor agricole i silvice nr. ......09.2009, 
comisie constituita din reprezentantul Prim riei Mun. Arad, reprezentantul 
structurii teritoriale de specialitatea autorit ii publice centrale pentru protec ia 
mediului, reprezentantul structurii teritoriale de specialitatea autorit ii publice 
centrale care r spunde de silvicultura, reprezentantul gestionarului faunei 
cinegetice i p gubitul X, rezult c ...... ha de porumb au fost calamitate în 
propor ie de .... % , rezultând o suprafa de ..... ha calamitat (... ha x ... % = ..... ha) 

..... ha îns mân ate - ..... ha calamitate - ...... ha recoltate. 

...... ha porumb x ..... kg boabe/ha (produc ie medie ob inut pe raza jude ului 
Arad) = ...... kg -total prod. porumb 

Având în vedere adresa de r spuns nr .......06.2014 emisa de Sta iunea De 
Cercetare Dezvoltare Pentru Cre terea Bovinelor ARAD, i adresa ......06.2013 
transmis de Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, Direc ia Pentru 
Agicultura Arad echipa de inspec ie fiscal a determinat cantitatea de cereale necesar 
furaj rii a 28 capete t ura i de inu i de contribuabil astfel:

 

Porumb : ..... kg / ........ capete = aprox 1,11 kg/zi/cap (Sta iunea De Cercetare 
Dezvoltare Pentru Cre terea Bovinelor ARAD) 

Porumb : .... kg/zi/cap animal (Direc ia Pentru Agicultura Arad ) (.....+....)/2 = 
aprox .... kg/zi/cap Porumb ....x.... capete = ..... kg/zi 

Perioada de furajare în anul 2009 a fost de 286 zile (din 01.01.2009 pân 
în 13.10.2009 data valorific rii animalelor i ie irea din exploatape.)

 

..... kg/zi x ... zile = .....kg porumb. 

...... kg estimat ca realizat - ...... kg estimat ca furajat = ...... kg valorificat 

...... kg porumb boabe x ..... lei/kg (pre de vânzare mediu comunicat de 
C.JA.) = ....... lei total venituri din valorificarea produc iei de porumb.

 

Venituri din cre terea animalelor 
Având în vedere adresa de r spuns nr .......06.2014 emisa de Sta iunea De 

Cercetare Dezvoltare Pentru Cre terea Bovinelor ARAD, ca urmare a solicit rii 
S.I.F.P.F.2 nr. ....... i adresa .......06.2013 transmis de Ministerul Agriculturii i 
Dezvolt rii Rurale, Direc ia Pentru Agicultura Arad, ca urmare a solicit rii S.I.F.P.F.2 
nr. 6013, prin care s-au transmis cantit ile medii de cereale folosite la furajare, 
precum si pre ul mediu/kg carne , echipa de inspec ie fiscal a calculat prin estimare 
venitul ob inut din valorificarea celor 28 capete t ura i astfel:

 

(  lei/kg+  lei/kg) / 2 -  aprox ..  lei/kg . 
tauri x  kg/buc =  kg. . kg x .. lei/kg 
= . lei Structura Veniturilor: 
- . lei total venituri din valorificarea produc iei de grâu
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.. lei lei total venituri din valorificarea produc iei de porumb

 
- 

 
lei din valorificare animale 

 
- . lei Total venituri 2009 

Produc iile realizate s-au vândut pân în luna iulie 2009 (grâu) ...... lei i 
noiembrie 2009 (porumb) ...... lei, având în vedere c petentul X a vândut produc ia 
ob inut din câmp în luna octombrie 2009 petentul  a realizat din valorificarea 
animalelor venituri  ...... lei. 

Deoarece in luna octombrie 2009, petentul a dep it plafonul de scutire de 
119.000 lei prev zut la art.152 din L.571/2003 cu modific rile si complet rile 
ulterioare, realizind la finele lunii octombrie o cifra de afaceri in suma de 132.679 lei, 
acesta avea obliga ia de a se înregistra ca pl titor de T.V.A. incepind cu luna 
decembrie 2009, astfel:(1) Persoana impozabil stabilit în România conform art. 
125^1 alin. (2) lit. a), a c rei cifr de afaceri anual , declarat sau realizat , este 
inferioar plafonului de 35.000 euro, al c rui echivalent în lei se stabile te la cursul 
de schimb comunicat de Banca Na ional a României la data ader rii i se rotunje te 
la urm toarea mie, poate aplica scutirea de tax , numit în continuam regim special 
de scutire, pentru opera iunile prev zute la art. 126 alin. (1), cu excep ia livr rilor 
intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin (2) Iii. b).   

În conformitate cu prevederile art.152 alin.(6) din Codul Fiscal 
contribuabilul avea obliga ia s solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform 
art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep irii plafonului. Data 
atingerii sau dep irii plafonului se consider a fi prima zi a lunii calendaristice 
urm toare celei în care plafonul a fost atins sau dep it.      

Regimul special de scutire se aplic pân la data înregistr rii în scopuri de 
TVA conform art. 153 alin(1) i (2). Contribuabilul în luna octombrie a dep it 
plafonul de scutire a TVA în sum de 35.000 euro echivalentul a ........ lei, curs de 
referin euro la data de 01.01.2007 fiind de ...... lei i nu a solicitat înregistrarea în 
termenul legal men ionat mai sus.

 

   Prin urmare, data de înregistrare ca pl titor de TVA conform art.69, alin. (5), 
lit.c) din Normele Metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal este data de 01.12. 2009

 

În vederea stabilirii motivelor care au stat la baza neînregistr rii ca pl titor TVA, 
precum i a necalcul rii i nevir rii taxei aferente la bugetul general consolidat, 
organele fiscale au solicitat explica ii scrise

 

d-nului X, acesta refuzând orice 
întâlnire cu organele de inspec ie fiscal , motiv pentru care în condi iile ignor rii de 
c tre petent a art. 65 din Codul de procedur fiscal , 

 

echipa de inspec ie fiscal a 
solicitat, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i 
complet rile ulterioare coroborat cu prevederile Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, 
art.152 pct. 162,alin 2, lit.a, plata taxei pe care cpetentul ar fi trebuit s o colecteze 
dac ar fi fost înregistrat normal în scopuri de tax conform art. 153 din Codul 
fiscal, pe perioada cuprins între data la care contribuabilul ar fi fost înregistrat în 
scopuri de tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i 
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data identific rii nerespect rii prevederilor legale respectiv ......12.2009 pân la data 
de .....12.2013. 

Pentru perioada .....12.2009-......12.2013, T.V.A colectat a fost determinat 
având-se în vedere veniturile estimate din vânzarea cerealelor, la care s-a aplicat 
cota de impozitare în conformitate cu prevederile art. 140 din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv 19%. 
Alin. (1) al art. 140 a fost modificat de pct. 44 al art, I din O.U.G nr, 58 /2010, în 
sensul c începând cu data de 01.07.2010 cota standard de TVA este de 24% 

Perioada pentru care echipa de inspec ie fiscal a calculat TVA este trimestrul 
conform prevederilor art. 156^1, alin (3) din Legea nr.571/2003, privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

Perioada fiscal ART. 156^1 
(1) Perioada fiscal este luna calendaristic .

 

(2) Prin  excep ie  de  la  prevederile  alin.  (1),  perioada  fiscal  este  
trimestrul calendaristic pentru persoana impozabil care în cursul anului 
calendaristic precedent arealizat o cifr de afaceri din opera iuni taxabile i/sau 
scutite cu drept de deducere i/sau neimpozabile) în România conform art.  132 
i 133, dar care dau drept dededucere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a 

dep it plafonul de 100.000 euro al

 

c rui echivalent în iei se calculeaz conform 
normelor, cu excep ia situa iei în care

 

persoana impozabil a efectuat în cursul 
anului calendaristic precedent una sau mai 
multe achizi ii intracomunitare de bunuri.

 

Referitor la sus inerile din cuprinsul contesta iei formulate c 

 

în anul 2009 
petentul nu a dep it plafonul de . euro (

 

lei )

 

astfel c  nu poate fi 
obligat s devin pl titor de TVA începând cu anul . , din analiza 
documentelor existente la dosarul cauzei a rezultat urm toarea stare de fapt: 

Domnul X a fost reverificat de c tre organele de inspec ie fiscal urmare 
Deciziei nr. ..10.2014 privind solu ionarea contesta iei formulate de petentul 
X  înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ..07.2014, definitiv conform 
art. 210 alin. 2 din Codul de procedur fiscal , în  care s-a dispus: desfiin area 
Deciziei de impunere nr. ...06.2014 privind taxa pe valoarea ad ugat i alte 
obliga ii fiscale stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz 
venituri impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale emis de 
AJFP Arad - Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, pentru suma de .. lei 
reprezentând: 

- .. lei 

 

taxa pe valoarea ad ugat ;

 

- .. lei 

 

dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA;

 

-   . lei 

 

penalit i de întârziere aferente TVA.  

 

urmând ca Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad s emit o nou decizie 
pentru aceea i perioad , conform actelor normative în vigoare, inând cont de 
aspectele re inute  în prezenta i în conformitate cu dispozi iile art. 216 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

 

În cuprinsul Deciziei nr. ../2014, D.G.R.F.P. Timi oara ca organ 
competent conform art. 209 privind Codul de procedur fiscal , a statuat c în 
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vederea solu ion rii contesta iei

 
ini iale

 
conform art. 213 alin. (1) Cod procedur 

fiscal , republicat, DGRFP Timi oara, este necesar s  solicite Sta iunii de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Cre terea Bovinelor Arad informa ii în leg tur cu 
greutatea medie a fiec rei bovine din cele cuprinse în Tabelul ata at solicit rii, în 
condi iile în care organele de inspec ie fiscal în cuprinsul actelor contestate au 
considerat c fiecare din bovinele cuprinse în Tabel au avut la momentul vânz rii de 
c tre petent, respectiv ...10.2009, o greutate de 600 kg, în leg tur cu care 
reprezentantul petentului, în contesta ia formulat

 

ini ial, a luat în considerare o 
greutate medie estimat de 100 kg/cap de bovin . 

 

Cu adresa nr. ./2014, transmis prin fax, înregistrat la DGRFP Timi oara 
sub nr. ..09.2014 i nr. ..09.2014, Sta iunea de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Cre terea Bovinelor Arad a formulat r spunsul s u.

 

Din analiza Tabelului întocmit de aceast autoritate competent , ata at 
r spunsului, con inând greutatea medie estimat la bovinele aflate în exploata ia 

. apar inând petentului X, respectiv cei 28 de t ura i în leg tur cu care 
reprezentantul petentului a estimat o greutate medie de 100 kg/cap, rezult c 
aceast greutate medie

 

de 100 kg/cap se situeaz în afara realit ii; greutatea la 
livrare a t ura ilor vându i de petent variind între 500 kg 

 

720 kg, din media 
aritmetic simpl a celor 28 de

 

pozi ii ale Tabelului, rezultând o greutate medie care 
dep e te 600 kg 

 

greutate estimat de organele de inspec ie fiscal .

 

Denaturarea 
de c tre reprezenzantul petentului a con inutului Deciziei nr. ../2014 emis de 
D.G.R.F.P Timi oara, în ceea ce prive te greutatea medie pe cap de t ura , nu este 
de natura a confirma varianta st rii de fapt pe care acesta încearc s o demonstreze.

 

Astfel rezult  cu puterea eviden ei c în condi iile în care autoritatea 
competent s furnizeze informa ii asupra greut ii bovinelor, respectiv Sta iunea de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Cre terea Bovinelor Arad, a comunicat D.G.R.F.P. 
Timi oara  cu adresa nr. ./2014, înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. 

...09.2014 i nr. ..09.2014, informa iile solicitate  rezultând o greutate 
medie care dep e te  600 kg/ cap de bovin , greutate estimat de organele de 
inspec ie fiscal , alega iile reprezentantului   petentului referitoare la  anun uri ale 
persoanelor fizice care vând t ura i pe site-ul  OLX, nu pot fi re inute în 
solu ionarea favorabil a contesta iei, constatându-se c organele de inspec ie 
fiscal  în mod corect i legal au estimat o greutatea medie de 600 kg/cap de bovin 
pentru cei 28 de t ura i, vându i de petent i care i-a crescut într-o exploata ie 
organizat în condi iile legii, înscris în Registrul Na ional al Exploata iilor   cu 
codul 

 

al Autorit ii N ionale Sanitar Veterinar  i pentru Siguran a 
Alimentelor. 

Rezult astfel c greutatea celor 28 de t ura i, la momentul ie irii acestora din 
exploata ia petentului X, a fost estimat de c tre organele de inspec ie fiscal în 
mod corect i legal la 600 kg/ cap de bovin , la pre ul de . lei/kg, chiar dac 
reprezentantul petentului în contesta ia formulat indic pre ul de .. lei /kg. 

P strând ra ionamentul reprezentantului petentului din contesta ia formulat 
în leg tur cu plafonul de 

 

euro ( .. Lei)  i ref când algoritmul de calcul al 
acestuia  din cuprinsul  filei 11 a contesta iei formulate, rezult urm toarele valori: 
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- . lei venit real din produc ia de grâu

 
- .. lei  venit real din produc ia de porumb

 
- . lei total venit real din cre terea animalelor  

           
Total venituri in 2009: . lei  superioare valorii de .. lei echivalentul  a 

. euro prev zut de lege pentru scutire de TVA.  

Anul 2010: Determinarea venitului realizat i a TVA aferent 
In anul agricol 2010, petentul conform documentelor existente la dosarul 

cauzei a avut declarat

 

la A.P.I.A. Arad suprafa a de ........ ha teren agricol, terenurile 
fiind luate în arend . Petentul, conform notei explicative ini iale, declar c a cultivat 
urm toarele:

 

-....... ha grâu pe raza localit ii Pecica

 

-......... ha de porumb din care: - ........ ha pe raza localit ii Pecica i ...... ha pe raza 
localit ii Arad.

 

- ........ ha cu floarea soarelui din care : - ....... ha pe raza localit ii Pecica i .......  ha 
pe raza localit ii Arad.

 

- .......... ha, orz pe raza localit ii Arad

 

-.......... ha ov z pe raza localit ii Arad

 

- .......... ha plante de nutre

 

-suprafa a de ........ ha a fost ocupata de pasuni i ....... ha teren necultivat 
Terenurile agricole cultivate de X se afla pe raza localit ii Arad i Pecica

 

S-a procedat la determinarea veniturilor realizate dup cum urmeaz : 
Venituri cultura de griu: 

......... ha griu x ......... kg/ha(productie medie Dir. Agric.) = .......... kg griu. 
 S-a determinat cantitatea de griu folosita pentru infiintarea culturii de griu in 

suprafa a de 117,45 ha aferenta anului agricol 2011. 
.......... ha griu x ........ kg/ha = ...... kg griu folosita pentru sem nat. 

 

.......... kg griu - ......... kg griu = ..... kg griu 

....... kg griu x ..... lei/kg (pre de vânzare mediu comunicat de C.JA.)  = ...... Iei total 
venituri din valorificarea produc iei de griu.

 

Venituri din cultura de porumb: 
-........ ha pe raza localit ii Pecica x ..... kg boabe/ha =     ...... kg 
-...... ha pe raza localit ii Arad x ...... kg boabe/ha(media pe jude ) =   ......... kg 

                                                             totalprod. porumb = ........ kg 
...... kg porumb boabe x ...... lei/kg (pre de vânzare mediu comunicat de C.J.A.) = 
....... lei, total venituri din valorificarea produc iei de porumb.

 

Venituri din cultura de floarea soarelui 
....... ha pe raza localit ii Pecica x ...... kg/ha = ...... kg 
..... ha pe raza localit ii Arad x ....... kg/ha (media pe jude ) - ..... kg 

                                                    Total prod. floarea soarelui = ...... kg 
...... kg x ....... lei/kg = ...... lei  

Venituri din cultura de orz 
..... ha, orz x ..... kg/ha (media pe jude ) = ...... kg  
.... kg x .... lei/kg = ...... lei 
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Venituri din cultura de ov z

 
..... ha ov z x ...... kg/ha (media pe jude ) = ..... kg  
....... kg x ....... lei/kg = ....... lei  

Structura Veniturilor:

 
-...... lei total venituri din valorificarea produc iei de griu.

 
-....... lei total venituri din valorificarea produc iei de porumb

 
-.... lei total venituri din valorificarea produc iei de floarea soarelui

 

- ... lei total venituri din valorificarea produc iei de orz

 

- .... lei total venituri din valorificarea produc iei de ov z

 

-..... lei Total venituri 2010 
Perioada pentru care echipa de inspec ie fiscal a calculat TVA este trimestrul 

conform prevederilor art. 156^1, alin (3) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, 
cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

Organele  de  inspec ie   fiscala  au procedat la  determinarea  bazei  TVA   
in conformitate   cu prevederile art. 152 , alin. (2) din   Legea nr. 571/2003, 
privind Codul fiscal,    cu modific rile i complet rile ulterioare. 

Valorificarea produc iilor de cereale s-a f cut direct din câmp.(dup cum a 
declarat ini ial petentul) la data recolt rii: 

-imediat dup recoltare (iulie), întreaga produc ie de grâu estimata de 
echipa de inspec ie fiscala la valoarea de ..... lei, produc ia de orz estimat la ..... lei, 
produc ia de ov z estimat la ...... lei 

-  în luna august dup recoltare produc ia de floarea soarelui estimat la ..... 
lei 

-in luna noiembrie intreaga produc ie de porumb estimata de echipa de 
inspec ie fiscala la valoarea de ....... lei 

Pentru anul 2010, T.V.A colectat a fost determinat având-se în vedere veniturile 
estimate din vânzarea cerealelor, la care s-a aplicat cota de impozitare în 
conformitate cu prevederile art.140 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, respectiv 19%., Alin. (1) al art. 140 a fost 
modificat de pct. 44 al art, I din O.U.G nr. 58 / 2010,

 

în sensul c începând cu data 
de 01.07.2010 cota standard de TVA este de 24% . ART. 140 alin(1) Cota standard 
este de 24% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru opera iunile impozabile 
care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse). 

  În   conformitate   cu  prevederile   art.140   alin.(3)   din   Legea 
nr.571/2003,   privind  Codul  fiscal,   cu   modific rile  i  complet rile  ulterioare,   
cota aplicabil este cea în vigoare te data la care intervine faptul generator, cu 
excep ia

 

cazurilor prev zute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplic cota în 
vigoare la data gibilit ii taxei,

 

astfel: 
-trim III 2010: ....... x 24%= ........ lei TVA 
-trim IV 2010: ....... x 24%= ....... lei TVA 

TVA aferent anului 2010 este de ....... lei avînd ca baz ...... lei  

Anul 2011:Determinarea venitului realizat i a TVA aferent 
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In anul agricol 2011, petentul  a declarat la A.P.I.A. Arad suprafa a de ....... ha teren 
agricol, terenurile fiind luate în arend . Contribuabilul, conform notei explicative, 
declar c a cultivat urm toarele:

 
-...... ha grâu din care :  -...... ha pe raza localit ii Pecica i 

                                 - ....... ha pe raza localit ii Arad

 
-.... ha de porumb pe raza localit ii Pecica

 
-.... ha cu floarea soarelui pe raza localit ii Arad

 

-..... ha rapita pe raza localit ii Arad

 

-..... ha orz pe raza localit ii Pecica 
-...... ha sorg pe raza localit ii Arad

 

-suprafa a de ........ ha a fost ocupata de pasuni i ...... ha teren necultivat. 
Terenurile agricole cultivate de X se afla pe raza localit ii Arad i Pecica

 

S-a procedat la determinarea veniturilor realizate dup cum urmeaz :

 

Venituri cultura de griu: 
..... ha pe raza localit ii Pecica x ...... kg/ha (produc ie medie Dir. Agric.) = .... kg 
... ha pe raza localiutatii Arad x .... kg/ha (media pe jude ) =

 

.... kg 
                                                                 Total prod. de grâu = .... kg 
S-a determinat cantitatea de griu folosita pentru înfiin area culturii de griu in 

suprafa a de ..... ha aferenta anului agricol 2012. 
........ ha griu x ..... kg/ha = ...... kg griu folosita pentru sem nat. 
...... kg griu -..... kg griu = ..... kg griu 
... kg griu x ... lei/kg (pre de vânzare mediu comunicat de C.JA) = .... lei total 
venituri din valorificarea produc iei de griu.

 

Venituri din cultura de porumb: 
..... ha de porumb pe raza localit ii Pecica

 

x ....../kg boabe/ha(conform mediei pe 
jude ) = ...... kg -total prod. porumb 
...... kg porumb boabe x ..... lei/kg (pre de vânzare mediu comunicat de C.JA.) = ..... 
lei total venituri din valorificarea produc iei de porumb.

 

Venituri din cultura de floarea soarelui: 
...... ha cu floarea soarelui pe raza localit ii Arad x .... kg/ha = .... kg ..... kg x .... 
lei/kg = ...... lei 

Venituri din cultura de rapita: 
.... ha rapita pe raza localit ii Arad x ... kg/ha = ... kg ... kg x ... lei/kg = ..... lei 

Venituri din cultura de orz:  
.... ha orz .... kg/ha = .... kg ... x .... lei/kg = ..... lei 

Venituri din cultura de sorg : 
Nu au fost comunicate date statistice despre produc ii i pre de vînzare.

 

Structura Veniturilor: 
- ...... lei total venituri din valorificarea produc iei de griu.

 

- .... lei total venituri din valorificarea produc iei de porumb

 

- ..... lei total venituri din valorificarea produc iei de floarea soarelui

 

- ........ lei total venituri din valorificarea produc iei de rapita

 

-...... lei total venituri din valorificarea produc iei de orz

 

......... lei Total venituri 2011 
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Perioada pentru care echipa de inspec ie fiscal a calculat TVA este trimestrul 

conform prevederilor art. 156^1, alin (3) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, 
cu modific rile i complet rile ulterioare.

 
Organele de inspec ie fiscala au procedat la determinarea bazei TVA in 

conformitate cu prevederile art. 152 , alin. (2) din Legea nr.571/2003, privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,

 
Valorificarea produc iilor de cereale s-a f cut direct din câmp, la data recolt rii: 

 

          -imediat dup recoltare (iulie), intreaga produc ie de grâu estimata de 
echipa de inspec ie fiscala la valoarea de ......... lei, produc ia de orz estimat la 
......... lei, produc ia de rapita estimat la ........ lei 

-in luna august produc ia de floarea soarelui estimat la ......... lei 
-in luna noiembrie intreaga produc ie de porumb estimata de echipa de 

inspec ie fiscala la valoarea de ....... lei 
Pentru anul 2011, T.V.A colectat a fost determinat având-se în vedere 

veniturile estimate din vânzarea cerealelor, la care s-a aplicat cota de impozitare în 
conformitate cu prevederile art.140 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, respectiv 19%., Alin. (1) al art. 140 a fost 
modificat de pct. 44 al art, I din O.U.G nr. 58/ 2010, în sensul c începând cu data 
de 01.07.2010 cota standard de TVA este de 24% . ART. 140 alin(1) Cota 
standard este de 24% i se a o asupra bazei de impozitare pentru opera iunile 
ozabile care nu sunt scutite de tax sau care nu sunt supuse cotelor reduse), 

În conformitate cu prevederile art.140 alin.(3) din Legea 571/2003,   
privind  Codul  fiscal,   cu   modific rile  i  complet rile  ulterioare,   cota

 

aplicabil este cea în vigoare ia data la care intervine faptul generator, cu 
excep ia

 

cazurilor prev zute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplic cota în 
vigoare la data exigibilit ii taxei,

 

astfel: 
- trim III 2011: .......x24%= ........ lei TVA 
- trimlV2011: ...... x 24%= ...... lei TVA 
TVA aferent anului 2011 este de ....... lei avînd ca baz ...... lei Anul 

2012:Determinarea venitului realizat i a TVA aferent 
In anul agricol 2012, petentul X a declarat la A.P.I.A. Arad suprafa a de ........ 

ha teren agricol, terenurile fiind luate în arend . Contribuabilul, conform notei 
explicative, declar c a cultivat urm toarele:

 

-....... ha grâu din care : ...... ha pe raza localit ii Pecica i

 

                               ........ ha pe raza localit ii Arad 
-......... ha de porumb din care:  ...... ha pe raza localit ii Pecica i

 

                            ...... ha pe raza localit ii Arad

 

- ........ ha cu floarea soarelui pe raza localit ii Arad

 

- ....... ha ov z ha pe raza localit ii Pecica

 

- ....... ha orzoaica ha pe raza localit ii Arad

 

- ...... ha sorg ha pe raza localit ii Arad

 

- suprafa a de ..... ha a fost ocupata de pasuni i ...... ha teren necultivat. 
Terenurile agricole cultivate de X se afla pe raza localit ii Arad i Pecica

 

S-a procedat la determinarea veniturilor realizate dup cum urmeaz : 
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Venituri cultura de griu: 

....... ha pe raza localit ii Pecica x ..... kg/ha (produc ie medie Dir. Agric.) = ..... kg 
griu. 
........  ha  pe  raza  localit ii Arad  x  ......  kg/ha( conf.   Adr  Dir.   Agr.   Arad 
nr ......06.2014) = ........ kg 

               Total prod estimata de grâu = ....... kg 
S-a determinat cantitatea de griu folosita pentru înfiin area culturii de griu in suprafa a 
de ...... ha aferenta anului agricol 2013. 
...... ha griu x ......kg/ha = ........ kg griu folosita pentru sem nat.

 

=  kg grâu - .. kg grâu = .. kg grâu 
. kg griu x . lei/kg(pret de vânzare mediu CJA) = .. lei total venituri 

din  valorificarea produc iei de griu.

 

Venituri din cultura de porumb: 
. ha pe raza localit ii Pecica x ./kg boabe/ha = . kg 

 

ha pe raza localit ii Arad x  kg boabe/ha ha ( conf. Adr Dir. Agr. Arad nr 
..06.2014) = . kg 

Total prod estimat de porumb = .. kg 
. kg porumb boabe x . lei/ kg (pre de vânzare mediu CJA.)  = . lei total 

venituri din valorificarea produc iei de porumb.

 

Venituri din cultura de floarea soarelui 
- . ha cu floarea soarelui pe raza localit ii Arad x .. kg/ha (conf. Adr Dir. 
Agr.Arad nr ...06.2014) = .. kg 

. kg x .. lei/kg =  lei  
Venituri din cultura de ov z :

 

Nu sau calculat venituri, intrucat nu exista date suficiente despre produc ia 
ob inut in zona.

 

Venituri din cultura de orzoaica : 
.. ha orzoaica pe raza localit ii Arad. Nu au fost comunicate date statistice despre 

produc ie.

 

Venituri din cultura de sorg : 
Nu au fost comunicate date statistice despre produc ii i pre de vînzare             
Structura Veniturilor: 
- .. lei total venituri din valorificarea produc iei de griu.

 

- .. lei total venituri din valorificarea produc iei de porumb

 

-

 

lei total venituri din valorificarea produc iei de floarea soarelui

 

Nu exista informa ii privind produc ia de orzoaica pe anul 2012 si nu s-a luat 
in calcul. 

Total venituri 2012....  lei 
Perioada pentru care echipa de inspec ie fiscal  a calculat TVA este luna 

conform prevederilor art. 156^1, alin (6) din Legea nr.571/2003, privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. Contribuabilul a dep it în cursul 
anului anterior plafonul de 100.000 euro. 
Perioada fiscal ;

 

ART. 156^1 
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(6) Persoana impozabil care. potrivit alin. (2) i (5), are obliga ia depunerii 

deconturilor trimestriale trebuie sa depun la organele fiscale competente, pân la 
data de 25 jarie inclusiv, o declara ie de men iuni în care s înscrie cifra de afaceri 
din anul precedent i o men iune referitoare la faptul c nu a efectuat achizi ii 
intracomunitare de bunuri în anul precedent, Fac excep ie de la prevederile 
prezentului alineat persoanele impozabile care solicit scoaterea din eviden a 
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, în vedere/a aplic rii 
regimuiui special de scutire prev zut la art. 152.

 

Organele de inspec ie fiscala au procedat la determinarea bazei TVA in 

 

conformitate cu prevederile art.   152     alin   (2) din    Legea nr.571/2003,  privind 
Codul fiscal,  cu modific riie i complet rile ulterioare.

 

Valorificarea produc iilor de cereale s-a f cut direct din câmp, ia data 
recolt rii:

 

-imediat dup recoltare (iulie), intreaga produc ie de grâu estimata de 
echipa de inspec ie fiscala la valoarea de ....... lei. Valoarea produc iei de ov z nu a 
putut fi estimata deoarece nu exista suficiente date, privind produc ia si pre ul de 
valorificare a acesteia de la produc tori agricoli cu acela i profil din zona Pecica-
Turnu. 

-in luna august intreaga produc ie de floarea soarelui estimata de echipa de 
inspec ie fiscala la valoarea de ........ lei 

-in luna noiembrie intreaga produc ie de porumb estimata de echipa de 
inspec ie fiscala la valoarea de ........ lei 

Pentru anul 2012, T.V.A colectat a fost determinat având-se în vedere 
veniturile estimate din vânzarea cerealelor, la care s-a aplicat cota de impozitare în 
conformitate cu prevederile art.140 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, respectiv 19%., Alin. (1) al art. 140 a fost 
modificat de pct. 44 al art. I din O.U.G nr. 58 / 2010, în sensul c începând cu data 
de 01.07.2010 cota standard de TVA este de 24% . ART. 140 alin (1) Cota 
standard este de 24% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru opera iunile 
impozabile care nu sunt scutite de tax sau care nu sunt supuse cotelor reduse), 

În conformitate cu prevederile art.140 alin,(3) din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, cota aplicabil 
este cea in vigoare ia data la care intervine faptul generator, cu excep ia cazurilor 
prev zute la art. 134A2 alin. (2), pentru care se aplic cota în vigoare la data 
exigibilit ii taxei.

 

astfel: 
- luna iulie 2012:........x24%= ......., lei TVA 
- luna august 2012: ...... x 24%= ....... lei TVA 
- luna noiembrie 2012: ...... x 24%= ...... lei TVA 

TVA aferent anului 2012 este de ...... lei avind ca baz ...... lei  
Anul 2013: Determinarea venitului realizat i a TVA aferent 

In anul agricol 2013, petentul  a declarat la A.P.I.A. Arad suprafa a de ...... ha 
teren agricol, terenurile fiind luate în arend . Contribuabilul, conform notei 
explicative, declar c a cultivat urm toarele:
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-...... ha grâu din care:  -..... ha pe raza localit ii Pecica i

 
                      - .... ha pe raza localit ii Arad

 
-....... ha de porumb pe raza localit ii Pecica

 
-...... ha cu floarea soarelui din care : - ....... ha pe raza localit ii Pecica

 
                                          - ..... ha pe raza localit ii Arad 

-...... ha triticale pe raza localit ii Arad

 
-suprafa a de ..... ha a fost ocupata de pasuni 

Terenurile agricole cultivate de X se afla pe raza localit ii Arad i Pecica

 

S-a procedat la determinarea veniturilor realizate dup cum urmeaz : 
Venituri cultura de griu: 

-........ ha pe raza localit ii Pecica x .... kg/ha -..... kg 
- ......  ha  pe  raza  localit ii Arad x ..... kg/ha  ( conf.   Adr Dir.  Agr.  Arad 
nr .......06.2014)=  ...... kg 

                                    Total prod estimata de grâu = ..... kg 
S-a determinat cantitatea de griu folosita pentru înfiin area culturii de 

griu in suprafa a de ..... ha declarat de contribuabil c va îns mân a in anul 
agricol 2014. 
..... ha griu x .... kg/ha = ..... kg griu folosita pentru sem nat .... kg griu - ..... kg 
griu = ..... kg griu 
..... kg griu x .... lei/kg (pre de vânzare mediu CJA) = ..... lei total venituri din 
valorificarea produc iei de griu.

 

Venituri din cultura de porumb: 
..... ha de porumb pe raza localit ii Pecica x ..... /kg boabe/ha = ..... kg -total 
prod. porumb 
...... kg porumb boabe x ..... lei/kg (pre de vânzare fara TVA transmis de 
C.J.A.) -....... lei total venituri din valorificarea produc iei de porumb.

 

Venituri din cultura de floarea soarelui 
..... ha pe raza localit ii Pecica x .... kg/ha -   ....... kg  
.... ha pe raza localit ii Arad x .... kg/ha = ..... kg 

Total prod. estimat de floarea soarelui = ...... kg ...... kg x 1,80 lei/kg = 
....... lei 

Venituri din cultura de triticale  
... ha cu x ... kg/ha - .... kg  
.... kg x .... lei/kg = .... lei 

Structura Veniturilor: 
-..... lei total venituri din valorificarea produc iei de griu.

 

- ..... lei total venituri din valorificarea produc iei de porumb

 

-..... lei total venituri din valorificarea produc iei de floarea soarelui 
- ..... lei total venituri din valorificarea produc iei de triticale

  

-....... lei Total venituri 2013 
Perioada pentru care echipa de inspec ie fiscal a calculat TVA este 

luna conform prevederilor art. 156^1, alin (5) din Legea nr. 571/2003, privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. Contribuabilul a dep it 
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în cursul anului anterior plafonul de 100.000 euro, prin realizarea unei cifre de 
afaceri de ....... lei 

Organele de inspec ie fiscala au procedat la determinarea bazei TVA 
in conformitate cu prevederile art. 152 , alin. (2) din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 
Valorificarea produc iilor de cereale s-a f cut direct din câmp, la data 

recolt rii:

 

-imediat dup recoltare (iulie), intreaga produc ie de grâu estimata de 
echipa de inspec ie fiscala la valoarea de ..... lei, produc ia de triticale estimat 
de echipa de inspec ie fiscal la ...... lei, 

- in luna august   produc ia de floarea soarelui estimat la ...... lei, 
-in luna noiembrie intreaga produc ie de porumb estimata de echipa 

de inspec ie fiscala la valoarea de ...... lei 
Pentru anul 2013, T.V.A colectat a fost determinat având-se în vedere 

veniturile estimate din vânzarea cerealelor, la care s-a aplicat cota de 
impozitare în conformitate cu prevederile art. 140 din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv 19%., 
Alin. (1) al art. 140 a fost modificat de pct. 44 al art. I din O.U.G nr. 58 / 
2010, în sensul c începând cu data de 01.07.2010 cota standard de TVA 
este de 24% . ART. 140 alin (1) Cota standard este de 24% i se aplic 
asupra bazei de impozitare pentru opera iunile impozabile care nu sunt scutite de 
tax sau care nu sunt supuse cotelor reduse), 

În conformitate cu prevederile art.140 alin.(3) din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, cota aplicabil 
este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excep ia cazurilor 
prev zute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplic cota in vigoare la data 
exigibilit ii taxei.

 

astfel: 
- luna iulie ......x24%= ...... lei TVA 
- luna august ..... x 24%= ..... lei TVA 
- luna noiembrie ......x24%= ...... lei TVA 
TVA aferent anului 2013 este de ....... lei avind ca baz ....... lei Taxa pe 
valoarea ad ugata colectata:

 

Astfel se constat c petentul X nu a înregistrat si nu a declarat suma de 
......... lei (baza de impozitare) cu TVA aferenta in suma de ........ lei, reprezentind 
TVA colectata aferenta veniturilor din vinzarea produselor agricole in 
perioada ......12.2009-......12.2013. 
Calculul TVA a fost efectuat conform anexei 1 la raportul de inspec ie fiscal care a 
stat la baza emiterii deciziei de impunere contestate. 

Taxa pe valoarea ad ugata deductibila:

 

In conformitate cu ART. 147^1 din Legea 571/2003 cu modific rile si 
complet rile ulterioare:

 

(1) Orice persoan impozabil înregistrat în scopuri de TVA, conform, are 
dreptul s scad din valoarea total a taxei colectate, pentru o perioad fiscal , 
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valoarea total a taxei pentru care, în aceea i perioad , a luat na tere i poate fi 
exercitat dreptul de deducere, conform - 147. 

In concluzie, petentul nefiind inregistrat ca pl titor in scopuri de TVA, nu 
poate beneficia de deducere a TVA pentru achizi iile efectuate, motiv pentru care 
inspec ia fiscala

 
în mod corect i legal a stabilit TVA de plata, in suma de ........ lei 

cu o baza de impozitare stabilita suplimentar de ...... lei, conform  art 126, alin 1, lit 
a), alin 9, lit a), art.127, alin.1 si alin.2, art 128, alin 1), art 137, alin 1), lita), art 
140, alin 1), art.147h1, alin.1, art. 152, alin 1) si alin.2, art.153, alin.1, art.155, 156, 
alin.1, art.157, din Legea NR. 571/2003 privind Codul fiscal i  art 79, art 80, alin 
5), art 82-84 din OG 92/2003, republicata. 

Conform art. 22 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , contribuabilii au obliga ia de a declara bunurile i veniturile impozabile 
sau dup caz impozitele, taxele i contribu iile precum i alte sume datorate 
bugetului general consolidat. în perioada supus inspec iei fiscale, contribuabilul nu a 
declarat taxa pe valoarea ad ugat de plat rezultat în urma activit ii desf urate.

 

Confuzia în care se afl reprezentantul petentului, confundând  înregistrarea la 
APIA ca fermier  a d-lui  X  sub Codul  .., confirmat de aceast autoritate  
conform adeverin ei existente în fotocopie la dosarul cauzei, eliberat la 

..09.2013, cu înregistrarea exploata iei de animale  sub codul .. din  Registrul 
Na ional al Exploata iilor 

   

gestionat de  Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar  i 
pentru Siguran a Alimentelor   nu este de natura a determina solu ionarea favorabil a 
cauzei.   

Nici confuzia evident în care se afl reprezentantul petentului când arat c nu 
se poate sus ine  c pentul nu este înregistrat cu exploatare agricol conform OUG 
108/2011 cu atât mai mult cu cât are i adeverin de înregistrare ca fermier eliberat 
la data de .09.2013 de c tre APIA   i c petentul figureaz în Registrul 
Na ional al Exploata iilor   cu codul ..

   

nu poate fi re inut în solu ionarea 
favorabil a cauzei având în vedere c acesta a fost verificat de autoritatea fiscal  
începând cu anul fiscal 2009 - când într-adev r petentul era   înregistrat în Registrul 
Na ional al Exploata iilor   cu codul .. în leg tur cu activitatea de cre tere a 
animalelor -, îns cu activitatea de exploatare agricol conform OUG nr. 108/2001 
acesta a fost înregistrat numai în semestrul II al anului 2013, cu codul unic de 
înregistrare  , fapt ce nu prezint relevan în inspec ia fiscal efectuat 
pentru perioada 1 ianuarie 2009  31 decembrie 2013.  

Referitor la sus inerile reprezentantului petentului din cuprinsul contesta iei 
formulate c echipa de inspec ie fiscal nu a inut seama de recomand rile precizate 
în Decizia nr. .10.2014 i a estimat produc ia agricol realizat de petent ca i 
în cazul precedent, adic exclusiv pe baza datelor i informa iilor furnizate de 
direc iile agricole jude ene. Or, organul de solu ionare a contesta iei a desfiin at prima 
decizie de impunere tocmai pentru motivul ca informa iile furnizate de direc iile 
agricole jude ene, privind produc ia medie  ob inut într-un an agricol  nu pot sta la 
baza stabilirii prin estimare a recoltelor i veniturilor ob inute de petent

 

inveder m 
acestuia c a a cum rezult din starea de fapt descris în Raportul de inspec ie fiscal 
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care a stat la baza deciziei  contestate, organele de inspec ie fiscal au solicitat 
informa ii de la trei cultivatori de cereale din zona Pecica Turnu privind produc iile 
realizate, fiind prezentat situa ia real a recoltelor ob inute în perioada 2009-2013 i 
pre urile medii cu care ace tia au valorificat cerealele, în paralel cu produc iile i 
pre urile medii rezultate din estimarea bazei impozabile pentru aceea i  perioad , în 
situa ia petentului X, rezultând  din simpla compara ie a acestora c estimarea bazei 
impozabile privind TVA în situa ia D-nlui X s-a realizat luând în calcul produc ii i 
pre uri de valorificare ale cerealelor mult mai mici de cât cele ob inute de ceilal i 
produc tori din zon , în condi ii similare.

 

Astfel în considerarea principiului general de drept non reformatio in pejus 
consacrat expres de dispozi iile pct. 11.7 din O.P.A..N.A.F 2906/2014 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal 

 

nu a putut fi creat  petenului X  o situa ie 
mai grea decât cea din actul ini ial,  desfiin at.

  

Având în vedere c urmare solicit rii petentului c tre Direc ia pentru 
Agricultur Arad, aceasta i-a comunicat c produc iile medii ob inute la culturile 
agricole sunt calculate i transmise de prim riile din jude , în considerarea art. 65 
Cod procedur fiscal , petentul avea posibilitatea formul rii unei solicit ri c tre 
prim riile în a c ror raz administrativ se afl terenurile cultivate de acesta, r spunsul 
acestor autorit i administrative referitor la produc iile medii realizate pe fiecare 
categorie de cultur , urmând

 

a-i motiva preten iile

 

. În lipsa exercit rii acestei 
posibilit i legale, alega iile sale din contesta ia formulat , nu pot fi re inute în 
solu ionarea favorabil a cauzei.

 

În leg tur cu motivarea contesta iei pe dispozi iile art. 72 alin. (1) i alin. (2) 
din Codul fiscal, înveder m reprezentantului  petentului c  se afl în confuzie în 
condi iile în care este vorba de dou tipuri de impozite diferite, reglementate de 
legiuitor în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în titluri separate, f r a exista 
vreun capitol comun de dispozi ii generale între impozitul pe venit 

 

Titlul III din 
Codul fiscal 

 

i taxa pe valoarea ad ugat 

 

Titlul VI din Codul fiscal 

 

astfel c ar fi 
contrar oric ror reguli de interpretare a normelor legale stabilirea unor reguli 
aplicabile TVA prin prisma normelor legale care guverneaz în domeniul impozitului 
pe venit.   

Art. 72  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile si 
complet rile ulterioare, la care reprezentantul  petentului face trimitere, reglementeaz 
veniturile neimpozabile din cuprinsul veniturilor din activit i agricole, silvicultur i 
piscicultur , al Titlului III Impozitul pe venit din Codul fiscal.

 

Motiva ia reprezentantului petentului c organele de inspec ie fiscal nu au inut 
seama 

 

De noile reglement ri privind stabilirea venitului anual din activit i agricole 
pe baza de norme de venit, prev zute de OG nr. 28/2013 i HG nr. 330/23.04.2014  
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la 
impunerea veniturilor din activit i agricole în vigoare la data finaliz rii primului 
raport de inspec ie fiscal cu nr. ..06.2014 , confirm 

 

ignoran a acestuia 

 

în ce 
prive te nu numai reglementarea distinct a celor dou categorii de impozit: Impozit 
pe venit Titlul III 

 

din Codul fiscal i TVA 

 

Titlul VI din Codul fiscal, care nu 
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permit estimarea bazei impozabile referitoare la TVA cu aplicarea regulilor de la 
impozitul pe venit,  cum i în leg tur cu principiul general de drept 

 
tempus regit 

actum , care nu permite aplicarea HG nr. 330/23.04.2014 în vigoare de la 30 aprilie 
2014 în perioada 01.01. 2009- 31.12.2013.  

Concluzia reprezantantului petentului din cuprinsul contesta iei formulate c 

 
pentru a fi corecta estimarea veniturilor, trebuie estimate i cheltuielile aferente 
acestor venituri, deoarece nu se pot ob ine venituri fara a avea i cheltuieli , bazat pe 
dispozi iile art. 1 alin (3) din O.P.A.N.A.F nr. 3389/2011 nu aputut fi re inut în 
solu ionarea favorabil a cauzei din urm toarele motive:  

Contribuabilul supus inspec iei fiscale nu a fost înregistrat la organul fiscal 
competent ca pl titor de impozite i taxe pe perioada verificat . Nu a organizat i nu a 
condus eviden a contabil în partid simpl în conformitate cu prevederile OMFP 
1040/08.07.2004  pentru aprobarea  Normelor metodologice privind organizarea i 
conducerea eviden ei contabile în partid simpl de c tre persoanele fizice care au 
calitate de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

  

Echipa de inspec ie fiscal a solicitat, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare  coroborat cu prevederile Normelor 
metodologice de aplicare  a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i 
complet rile ulterioare, art. 152 pct 62, alin. 2, lit. a, plata taxei pe care contribuabilul 
ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost înregistrat normal în scopuri de taxa 
conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprins între data la care 
contribuabilul ar fi fost înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat în termenul 
prev zut de lege înregistrarea i data identific rii nerespect rii prevederilor legale 
respectiv 01.12.2009 pân la 31.12.2013

 

62. (2) În cazul în care persoana impozabil a atins sau a dep it plafonul de scutire 
i nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform legii, organele fiscale 

competente vor proceda dup cum urmeaz :

     

a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat de organele 
de inspec ie fiscal înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA 
conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana 
impozabil ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost înregistrat normal în scopuri de 
tax conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprins între data la care 
persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de TVA dac ar fi solicitat în 
termenul prev zut de lege înregistrarea i data identific rii nerespect rii prevederilor 
legale. Totodat , organul fiscal competent va înregistra din oficiu aceste persoane în 
scopuri de tax . Înregistrarea în scopuri de TVA se consider valabil începând cu 
data comunic rii de c tre organul fiscal competent a deciziei privind înregistrarea, 
din oficiu, în scopuri de TVA; 
( )     

(4) Dup determinarea taxei de plat conform alin. (2) i (3), organele fiscale 
competente vor stabili obliga iile fiscale accesorii aferente conform prevederilor 
legale în vigoare. 
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(5) Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în 

termenul prev zut de lege, indiferent dac au f cut sau nu obiectul inspec iei fiscale, 
au dreptul s ajusteze în primul decont depus dup înregistrare sau, dup caz, într-un 
decont ulterior, în condi iile prev zute la art. 145-149 din Codul fiscal:     

a) taxa deductibil aferent bunurilor aflate în stoc i serviciilor neutilizate la data 
la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat 
înregistrarea în termenul prev zut de lege;

     

b) taxa deductibil aferent activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de 
execu ie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectiv ar fi fost 
înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev zut 
de lege, cu condi ia ca, în cazul bunurilor de capital, perioada de ajustare a 
deducerii, prev zut la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, s nu fi expirat. În cazul 
activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajusteaz taxa aferent 
valorii r mase neamortizate la data respectiv . În cazul bunurilor de capital se aplic 
prevederile art. 149 din Codul fiscal;     

c) taxa deductibil aferent achizi iilor de bunuri i servicii efectuate în perioada 
cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de 
tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data la care a 
fost înregistrat , inclusiv taxa deductibil aferent achizi iilor de bunuri i servicii 
pentru care exigibilitatea de tax a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) i b) 
din Codul fiscal înainte de data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în 
scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev zut de lege i al 
c ror fapt generator de tax , respectiv livrarea/prestarea, are loc în perioada 
cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de 
tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege înregistrarea i data la care a 
fost înregistrat ;

     

d) taxa deductibil aferent achizi iilor de bunuri i servicii care urmeaz a fi 
ob inute, respectiv pentru care exigibilitatea de tax a intervenit conform art. 134^2 
alin. (2) lit. a) i b) din Codul fiscal înainte de data la care persoana respectiv ar fi 
fost înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul 
prev zut de lege i al c ror fapt generator de tax , respectiv livrarea/prestarea, are 
loc dup înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de tax .  

Inveder m c organele de inspec ie au inut seama în cazul estim rii veniturilor 
realizate la cultura de grâu de faptul c a a cum a rezultat i din informa iile solicitate 
agricultorilor din aceea i zon , conform celor dispuse prin Decizia nr. ..10.2014  
doar în cazul culturii de grâu exist posibilitatea utiliz rii semin elor din produc ie 
proprie pentru înfiin area unei noi culturi, în cazul celorlalte categorii de culturi putând 
fi utilizate pentru înfiin area acestora numai semin e certificate distribuite de firme 
specifice.   

Pentru toate aceste motive, având în vedere c a a cum s-a demonstrat în cele ce 
preced preten iile din contesta ia formulat nu au fost sus inute cu înscrisuri de natura 
mijloacelor de prob reglementate de Codul de procedur fiscal i nici prin indicarea 
vreunei norme legale care s infirme starea de fapt constatat de organele de inspec ie 
fiscal i modul de determinare de c tre acestea a TVA datorat de petentul X bugetului 
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consolidat al statului, pentru veniturile ob inute în perioada .01.2009 

 
.12.2013 din cultivarea cerealelor i cre terea animalelor, în cauz se va face 

aplica iunea dispozi iilor art. 216 din Codul de procedur fiscal , urmând a fi respins 
ca neintemeiat contesta ia formulat pentru d-nul X în leg tur cu TVA în cuantum 
de  lei stabilit în sarcina sa prin Decizia de impunere nr. ...12.2014. 

Referitor la obliga iile fiscale accesorii în sum total de .. lei  aferente 
taxei pe valoarea ad ugat , calculate în sarcina petentei prin Decizia de impunere nr. 

.12.2014, se re ine c stabilirea de obliga ii fiscale accesorii aferente  taxei pe 
valoarea ad ugat reprezint m sur accesorie în raport cu debitul. Deoarece pentru 
debitul contestat reprezentând  taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar în sum 
total  de 

 

lei contesta ia va fi respins , rezult c i pentru cap tul de cerere 
privind obliga iile fiscale accesorii aferente taxei pe valoarea ad ugat în sum total 
de 

 

lei reprezentând m sur accesorie, conform principiului de drept accesorium 
sequitur principalem,  contesta ia va fi respins .

 

Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în temeiul prevederilor art 126, 
alin 1, lit a), alin 9, lit a), art.127, alin.1 si alin.2, art 128, alin 1), art 137, alin 1), lita), 
art 140, alin 1), art.147h1, alin.1, art. 152, alin 1) si alin.2, art.153, alin.1, art.155, 
156, alin.1, art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 6, art. 7, art. 65, art. 67,art. 79, art. 80, art. 82, art. 83, art. 
85 alin. 1, art. 87 alin1 alin. 2 ;i alin. 3, art. 106 alin1 si alin. 2, art. 205 din O.G. nr. 92 
din 24 decembrie 2003 republicat ,

 

privind Codul de procedur fiscal , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, pct. 43, pct. 65.1 i pct. 65.2, pct. 106.1, pct. 
106.2, pct. 106.3 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , art. 1 

 

art. 5 din O.M.F.P. nr. 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de 
impunere, în baza referatului nr. 6324/16.04.2015, se  

D E C I D E   

- respinge ca inadmisibil contesta ia

 

formulat împotriva Raportului privind 
inspec ia fiscal nr. ..12.2014 încheiat de organele de inspec ie fiscal din 
cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice a jude ului Arad;

 

- respinge ca neîntemeiat contesta ia formulat împotriva

 

Deciziei de 
impunere nr. .12.2014 privind taxa pe valoarea ad ugat i alte obliga ii fiscale 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri 
impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale emis de AJFP 
Arad - Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, pentru suma de 

 

lei 
reprezentând: 

- .. lei  taxa pe valoarea ad ugat ;

 

- .. lei 

 

dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA;

 

-   . lei  penalit i de întârziere aferente TVA.         
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