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Pe rol se află pronunţarea cererii de contencios administrativ şi fiscal 
formulată de reclamanţii UNGUREANU CLAUDIA LUIZA, TULICĂ CORINA 
HRISI, IONESCU MIHAIL VALERIU, RUSU COSTICĂ şi GABOR CRISTIAN 
CORNELIU în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL FINANŢELOR 

PUBLICE, având ca obiect - "anulare act administrativ". 
Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc la termenul de judecată din data 

de 25.02.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre şi Curtea, pentru a da posibilitatea părţilor să 
formuleze concluzii scrise şi având nevoie de timp pentru a de libera, a amânat 
pronunţarea la datele de 04.03.2014, 11.03.2014 şi 14.03.2014, când a hotărât 
următoarele: 

CURTEA, 

Asupra cauzei civile de faţă, constată că, prin cererea înregistrată la această 
instanţă sub nr. 5314/2/2011 reclamanţii UNGUREANU CLAUDIA LUIZA, 
TULICĂ CORINA HRISI, IONESCU MIHAIL VALERIU, RUSU COSTICĂ şi 
GABOR CRISTIAN CORNELIU au chemat în judecată pe pârâtul MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE soli citând anularea Ordinului MFP nr. 1873/2011 din 
12/04/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 278 din 20/04/2007 - referitoare la 
interpretarea şi aplicarea unitară a art.137 alin. (1) Iit. a) şi art. 140 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a pct. 
23 alin. (1) şi (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului 
fiscal, în legătură cu modalitatea de determinare a cuantumului taxei pe valoarea 



adăugată colectate în inspecţiile fiscale vizând livrările taxabile de construcţii şi de 
terenuri efectuate de persoane fizice. 

În motivarea în fapt a cererii reci amanţii arată în esenţă că, au făcut obiectul 
unor inspecţii fiscale având ca obiect "stabilirea obligaţiilor de plată către bugetul 
consolidat şi a accesoriilor aferente acestora". Inspecţiile au făcut cu predilecţie 
constatări cu privire la taxa pe valoarea adăugată, pe care autoritatea fiscală a 
pretins-o în raport de tranzacţii imobiliare încheiate, în calitate de persoane fizice 
la diferite date în intervalul de prescripţie fiscală (5 ani anteriori). 

Debitele fiscale impuse fiecăruia dintre semnatari sunt contestate şi se află în 
diverse stadii de soluţionare, fie în procedură prealabilă, fie în instanţă. în nici unul 
din cazuri, deciziile de impunere, respectiv, deciziile de soluţionare administrativ
jurisdicţionale, sau hotărârile judecătoreşti nu sunt definitive şi irevocabile. 

Prin contestaţiile fiscale au criticat deciziile de impunere, printre altele, şi 

sub aspectul calculării TV A prin adăugare la sumele brute încasate din tranzacţiile 
imobiliare avute în vedere în inspecţia fiscală. 

Prin plângerea prealabilă de contencios administrativ înregistrată la MFP cu 
nr. 78052/06.05.2011 au solicitat autorităţii emitente revocarea Ordinului MFP nr. 
1873/2011 din 12/04/2011. 

La capătul a 30 de zile (30.06.2011) de aşteptare, plângerea prealabilă a 
rămas Îară răspuns, drept pentru care au promovat prezenta acţiune de contencios 
administrativ pe fond în temeiul art. 8 din Legea 554/2004. 

Reclamanţii susţin că, prin actul atacat, MFP-ANAF şi-a procurat şi a 
instituit pe cale administrativă o prezumţie legală, ce se dovedeşte a fi absolută şi 
care adaugă la lege cu exces de putere, încălcând principii fundamentale ale 
dreptului civil (consensualismul contractual) şi ale dreptului constituţional 

(separaţia puterilor în stat). Această prezumţie instituită pe cale administrativă are 
un evident caracter normativ şi, preluată ca atare de organele fiscale produce 
asupra contribuabilului efecte juridice întocmai precum un act normativ regulat 
emis. Astfel: 

1. Actul atacat a fost adoptat cu exces de putere. 
La o analiza pe fond, prezumţia legală se dovedeşte a fi absolută, deoarece, 

susţin reclamanţii: 

- Nu s-au considerat plătitori de TV A şi nu s-au înregistrat ca atare la 
momentul încheierii actelor translative de proprietate, după cum nici în prezent nu 
considerăm şi nu admitem că am putea avea calitate de persoană impozabilă în 
scop de TV A. Este practic imposibil ca o persoană care nu a acceptat şi care 
contestă însuşi statutul subiectiv de plătitor de TV A atribuit unilateral de către Fisc 
(şi implicit şi pe acela de comerciant) să fi reglementat contractual în contracte, fie 
şi la modul ipotetic, TV A la preţuri asociate unor livrări strict civile! Ordinul atacat 
se instituie anumite consecinţe cu caracter sancţionatoriu pentru contribuabil în 



raport de faptul că nu am lacut vorbire despre TV A, în contracte civile deja 
perfectate. 

- Instituită pe cale de act normativ şi aplicată retroactiv, se observă că 
prezumţia nu poate fi logic şi obiectiv răsturnată în nici o ipoteză, întrucât nici un 
vânzător civil nu a contractat (şi nu va contracta vreodată) transferul dreptului de 
proprietate ca livrare de bunuri susceptibilă de aplicarea TV A. Prezumţia 

echivalează cu o prezumţie legală absolută ce nu poate fi reglementată decât prin 
acte normative cu putere de lege. Formulată de o manieră atât de categorică, 

prezumţia vine în evidentă contradicţie cu însuşi preambulul deciziei atacate, unde 
se prevede textual că "taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în 
funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte sau alte mijloace de probă 

administrate conform Codului de procedură fiscală". Nu rămâne nimic de 
interpretat cu privire la voinţa reală a părţilor, respectiv, dacă preţul contractual 
putea sau nu conţine TVA, din moment ce în virtutea prezumţiei se va calcula 
TV A invariabil prin adăugare la contravaloarea livrării ori de câte ori (dar practic 
întotdeauna) clauzele exprese referitoare la TV A se va constata că lipsesc din 
contracte. 

Ordinul atacat şi prezumţia instituită încalcă principiul separaţiei puterilor în 
stat în detrimentul puterii legislative întrucât doar legiuitorul, prin intermediul 
legilor, şi nu autoritatea executivă, prin acte administrative cu caracter normativ 
poate de plano institui prezumţii legale. Chiar şi când astfel de prezumţii absolute 
sunt instituite, acestea nu pot cunoaşte o aplicare retroactivă, şi nu pot servi ca 
norme de interpretare, precum se întâmplă în cazul de faţă. 

Ordinul atacat şi prezumţia instituită încalcă deopotrivă şi principiul 
separaţiei puterilor în stat şi în detrimentul puterii judecătoreşti, întrucât numai în 
caz de dubiu şi în limitele unui eventual litigiu între părţi instanţa de judecată (şi 
numai aceasta) are libertatea de a interpreta voinţa reală a părţilor într-o procedură 
contradictorie şi pe bază de administrare de probe. După cum am arătat, marja de 
apreciere a organ ului fiscal în baza Deciziei vizate, respectiv, în determinarea cotei 
de TVA "în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte sau alte mijloace de 
probă administrate conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală", este ZERO, şi oricum nu oferă garanţii de imparţialitate şi 

proces echitabil conform art. 6 CEDO. 
În subsidiar, trebuie observat că soluţia unitară oferită de Comisia Centrală 

Fiscală, chiar dacă ar fi privită ca act de interpretare şi nu ca act de legiferare, 
adoptat în exerciţiul prerogativei de "elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea 
unitară a Codului Fiscal (art. 6 C.fisc.) precum şi "a legislaţiei sub secvente 
acestuia, şi a legislaţiei care intră în sfera de aplicare a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală" (art. 5 C.pr.fisc.) instituie prezumţia exclusiv în favoarea 
autorităţii şi în defavoarea contribuabilului. 



Prezumţia în sine este ilegală întrucât încalcă astfel principiul libertăţii 
civice aplicabil întregului drept public modem, precum şi dreptului comunitar al 
Uniunii Europene, rezumat în adagiul în dubio, pro libertate civium sau în dubio 
contra fiscum - dubiul profită contribuabilului. Principiul din dreptul fiscal este 
întru totul analog unui alt principiu fundamental al altor ramuri ale dreptului 
public, rezumat în adagiul în dubio pro reo. 

Potrivit prezumţiei astfel instituite, nici mai mult nici mai puţin, în 
interpretarea şi aplicarea unitară a art. 137 alin. (1) Iit. a) şi art. 140 din Legea ill. 
57112003 privind Codul fiscal, pentru livrările taxabile de construcţii şi de terenuri, 
ori de câte ori preţul în tranzacţii civile nu este reglementat prin clauze exprese cu 
privire la TV A, în ipoteza unui control fiscal ulterior se va prezuma că acesta nu 
include TV A, iar cuantumul taxei datorate se va determina prin aplicarea cotei de 
TV A la contravaloarea livrării (deci prin adăugare). 

Pe de altă parte, calcularea TV A prin procedeul sutei mărite va fi posibilă 
conform aceleiaşi Decizii, doar în cazul în care rezultă că părţile au convenit 
expres că TVA este inclusă în contravaloarea livrării. 

În realitate, prezumţia este aşezată principial greşit şi deopotrivă ilegal, 
preţurile contractuale din actele translative de proprietate perfectate notarial, 
neputând în nici o ipostază fi considerate altfel decât finale. 

2. Actul atacat lezează principiul libertăţii contractuale. 
În virtutea principiului elementar de drept civil al libertăţii contractuale 

părţile sunt libere să contracteze şi să exprime un preţ. Preţul convenit expres la 
perfectarea unui act civil translativ de proprietate va fi singurul pe care vânzătorul 
are dreptul să-I încaseze, respectiv singurul pe care cumpărătorul se obligă să-I 
plătească (Art. 962 cod civil: Obiectul convenţiilor este acela la care părţile sau 
numai una din părţi se obligă.) Cum TVA este invariabil o parte procentuală dintr
un preţ agreat consensual prezumarea legală în sarcina vânzătorului a TV A de 
colectat nu poate fi nicidecum concepută prin adăugare la preţul contractual, ci cel 
mult în aplicarea metodei sutei mărite. 

Pe de o parte, nu este deloc evident că, adăugând TV A la preţul exprimat în 
contract, cumpărătorul (cel ce se obligă la plata preţului) ar mai fi contractat în 
aceste condiţii (cum rămâne cu voinţa reală a părţilor la momentul contractării?), 
iar pe de altă parte este cu totul exclus ca cumpărătorii să accepte să achite 
suplimente la preţ în baza unor facturi de corecţie. 

În orice caz, o eventuală plata suplimentară ce ar fi pretinsă cumpărătorului 
ar excede obiectului convenţiei iniţiale şi nu ar putea fi opusă acestuia nici ca 
obligaţie convenţională, nici ca obligaţie legală extra-convenţională în baza art. 
970 Cod civil (aplicabil numai unor ipoteze cu totul diferite). 

3. Actul atacat denaturează caracterul licit al tranzacţiilor 



Modalitatea în care au înţeles să contracteze vânzările ulterior urmărite în 
scop de TV A a fost una pe deplin licită din punct de vedere civil, şi ca atare nu 
putea fi ilicită din punct de vedere fiscal. Organul fiscal şi autoritatea 
administrativă guvernamentală nu poate ignora modalitatea concretă a încheierii de 
către particulari a actelor de vânzare cumpărare, şi nici nu poate tranşa global 
situaţiile juridice apărute în practică prin aplicarea unei prezumţii ce favorizează 
strict fiscul şi defavorizează contribuabilul. 

4. Actul atacat ignoră principiul libertăţii civice 
Însăşi Comisia Centrală Fiscală a fost chemată să pronunţe o soluţie unitară 

privind calcularea TV A în inspecţiile fiscale şi într-o atare situaţie, interpretarea şi 
aplicarea legii unor circumstanţe asupra cărora planează dubii ar trebui să urmeze 
regula în dubio pro libertate civium (dubiul cu privire la circumstanţa de fapt sau 
de drept va profita contribuabilului). 

Astfel, în considerarea dubiului, ceea ce ar fi trebuit să primeze era interesul 
contribuabilului (de a datora taxe şi impozite cât mai mici) şi nicidecum 
considerentul de oportunitate al fiscului (de a colecta taxe şi impozite cât mai 
mari). 

5. Actul atacat nu respectă principiile de interpretare a normei fiscale 
6. Actul atacat contravine jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor 

Europene, iar reclamanţii invocă Decizia Curţii Europene de Justiţie în cauza C-
317/94 Elida Gibbs Ltd. 

Cu alte cuvinte, nu poate fi calculat TV A astfel încât preţul total de plată să 
depăşească preţul final al bunului vândut, efectiv plătit de cumpărător. Ca atare, 
interpretarea general valabilă în situaţia în care un contract valabil încheiat 
presupune operaţiuni impozabile din punctul de vedere al taxei pe valoarea 
adăugată, însă nu face nici o precizare cu privire la includerea sau neincluderea 
acesteia în preţul contractat, este aceea ca taxa reprezintă un element al preţului. 

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile legale menţionate în 
cuprinsul acesteia, iar în susţinerea acesteia, reclamanta a depus următoarele 

înscrisuri: Plângerea prealabilă de contencios administrativ înregistrată la MFP cu 
llf. 78052/06.05.2011; Ordinul MFP nr. 1873/2011 din 12/04/2011 privind 
aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, publicate în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 278 din 20/04/2011. 

La data de 12.12.2011 numitul Dămăcuş Daniel a formulat cerere de 
intervenţie în interes propriu solicitând anularea Ordinului MFP nr. 
1873/12.04.2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, 
publicat în M. Of. nr. 278/20.04.2011, partea 1, referitoare la interpretarea şi 
aplicarea unitară a art. 137 alin. (1) lit. a) şi art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a pct. 23 alin. (1) şi (2) 
din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, în legătură cu 



modalitatea de detenninare a cuantumului taxei pe valoare adăugată colectate în 
inspecţiile fiscale vizând livrările taxabile de construcţii şi terenuri efectuate de 
persoane fizice, ca fiind nelegal şi emis cu exces de putere. 

La data de 12.12.20 II reclamantul Costel Căşuneanu a fonnulat cerere de 
renunţare la judecată, în temeiul art.246 din Codul de procedură civilă. 

La data de 06.02.2012 intervenientul Dămăcuş Daniel a depus la dosarul 
cauzei dovada îndeplinirii procedurii administrative prealabile. 

La data de 07.02.2012 reclamanta Tulică Corina-Hrisi a fonnulat cerere de 
sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri 
preliminare în legătură cu interpretarea dispoziţiilor art.9 alin.l paragraful al 
doilea, art.73 şi 78 din Directiva Consiliului 2006/112/CE privind sistemul comun 
al TVA. 

La data de 07.02.2012, numitul Colniceanu Liviu Ştefan a fonnulat cerere 
de intervenţie în interes propiru prin care a solicitat anularea Ordinului MFP 
nr.1873/12.04.2011, ataşând copie de pe acţiunea în anulare ce face obiectul 
dosarului nr.371/33/2011, decizia de impunere; Raportul de inspecţie fiscală. 

La data de 20.03.2014 a fonnulat cerere de intervenţie accesorie în interesul 
reclamanţilor Enachescu Andreea Silvia, soli citând anularea OMFP 
nr.1873/12.04.2011. 

La data de 15.05.2012 pârâtul MFP a depus Note scrise. 
Prin Încheierea din data de 05.06.2012 a fost admisă în parte cererea de 

sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sub aspectul întrebării numărul 2, 
fiind suspendaă cauza în temeiul art.244 pct.l din Codul de procedură civilă. 

La data de 09.05.2014 reclamanta Tulică Corina-Hristi a solicitat reluarea 
juecăţii cauzei, întrucât s-a pronunţat Hotărârea CJUE din data de 07.11.2013 
pronu~ţate în cauzele conexate C-249/12 şi C-250/12. 

In şedinţa publică din data de 25.02.2014, Curtea a încuviinţat în principiu 
cererile de intervenţie accesorie, reţinând că sunt îndeplinite condiţiile procedurale 
în acest sens. 

Totodată, Curtea a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie a 
intervenientului Dămăcuş Daniel, constatând că a făcut dovada îndeplinirii 
procedurii prealabile. 

Analizând actele şi lucrările dosarului Curtea a reţinut următoarele: 
Prin Ordinului MFP nr. 1873/12.04.2011 a fost aprobată Decizia Comisiei 

fiscale centrale nr. 2/2011, publicat în M. Of. nr. 278/20.04.2011, partea 1, 
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a art. 137 alin. (1) !it. a) şi art. 140 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a pct. 23 alin. (1) şi (2) din titlul VI al Nonnelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal. 



Potrivit Deciziei, pentru livrările taxabile de construcţii şi de terenuri, taxa 
pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor 
rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, după cum 
urmează: 

"a) prin aplicarea cotei de TV A la contravaloarea livrării [conform 
prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI 
"Taxa pe valoarea adăugată", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare], în cazul în care rezultă că: 

1. părţile au convenit că TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării; sau 
2. părţile nu au convenit nimic cu privire la TVA; 
b) prin aplicarea procedeului sutei mărite [prevăzut la pct. 23 alin. (2) din 

Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată", 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare], în cazul în care rezultă că părţile au convenit că TV A este inclusă în 
contravaloarea livrării". 

Reclamanţii şi interveneienţii s-au considerat vătămaţi în drepturi, formulând 
plângere prealabilă, înregistrată la MFP sub nr. 78052/06.05.2011. 

Prin plângerea prealabilă de contencios administrativ înregistrată la MFP cu 
nr. 78052/06.05.2011 au solicitat autorităţii emitente revocarea Ordinului MFP nr. 
1873/2011 din 12/04/2011. 

Aşa cum rezultă din preambulul său, Decizia nr.2/2011 a vizat interpretarea 
art. 137 alin. (1) lit. a), care priveşte determinarea bazei de impozitare a TVA şi 
care stipulează că, ,,Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este 
constituită din: a) pentru /ivrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele 
prevăzute la /it. b) şi c), din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care 
urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, 

beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor 
operaţiuni; " 

De asemenea, art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, reglementează cota standard respectiv cota 
redusă care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile 
care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. 

Prin Hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 07.11.2013, în 
cauzele conexate C-249/12 si C-250/12, având ca obiect cereri de decizie 
preliminară formulate în tern'eiul art.267 TFUE de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, prin deciziile din data de 15.03.2012, s-a declarat că Directiva 
20061112/CE a Consiliului din data de 28.11.2006, privind sistemul comun la 
TV A, în special articolele73 şi 78 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, 
atunci când preţul unui bun a fost stabilit de părţi fără nicio menţiune cu privire la 



TVA, iar fumizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata TVA datorate 
pentru operaţiunea supusă taxei, preţul convenit trebuie considerat, în cazul în care 
fumizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor TV A solictată de 
administraţia fiscală, ca incluzând deja TV A. 

Hotărârea a fost declarată, pomindu-se de la litigiul fiscal dintre d-na 
Corina-Hristi Tulică, reci amantă şi în cauza de faţă, şi ANAF-DGSC, ce a făcut 
obiectul dosarului 6957/2/2010, în care s-a solicitat anularea deciziei de impunere, 
cu privire la TV A pentru perioada 2007-2008, aferent unui număr de 134 de 
contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect terenuri, şi în care s-a pus în 
discuţie modul de interpretare a dispoziţiilor art.137 din Codul fiscal, în ceea ce 
priveşte stabilirea bazei de impunere a TVA. 

Prin sentinţa civilă nr.l061/14.02.2011 a respins acţiunea ca neîntemeiată, 
iar prin încheierea din data de 15.03.2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, a dispus, în temeiul art.267 din TFUE 
sesizarea CJUE cu următoarea întrebare preliminară. 

- În cazul reconsiderării statutului vânzătorului de persoană im pozabilă în 
scopuri de TVA, contrapartida (preţul) livrării bunului impozabil fiind 
stabilită de părţi, fără nicio menţiune cu privire la TV A, art.73 şi 78 din 
Directiva 2006/112/CE a Consiliului UE trebuie interpretate în sensul că 
baza de impozitare o reprezintă: 
a) Contrapartida (preţul) livrării bunului stabilită de părţi diminuată cu 

cota de TV A, sau 
b) Contrapartida (preţul) livrării bunului convenită de părţi? 

Prin urmare, între problema de drept supusă analizei CJUE, în dosarul 
6957/2/2010, şi obiectul de reglementare al Ordinului ce face obiectul controlului 
de legalitate în cauza de faţă există identitate, astfel încât Curtea reţine că soluţia şi 
argumentaţia din cauzele conexate C-249/12 şi C-250/12, produce efecte şi în ceea 
priveşte Ordinul MFP nr. 1873/12.04.2011 a fost aprobată Decizia Comisiei fiscale 
centrale nr. 2/2011, publicat în M. Of. nr. 278/20.04.2011, partea 1, referitoare la 
interpretarea şi aplicarea unitară a art. 137 alin. (1) lit. a) şi art. 140 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a pct. 
23 alin. (1) şi (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului 
fi scaI. 

În considerentele hotărârii Curtea a amintit că rezultă din articolul 1 alineatul 
(2) şi din articolul 73 din Directiva TVA că principiul sistemului comun privind 
TV A-ul constă în aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de 
consum exact proporţionale cu preţul acestora, iar baza de impozitare include toate 
elementele care reprezintă contrapartida obţinută sau care urmează să fie obţinută 
de către fumizorul bunurilor sau de către prestatorul serviciilor pentru livrarea sau 
pentru prestarea respectivă, de la client sau de la un terţ. Articolul 78 din această 



directivă enumeră anumite elemente care trebuie incluse în baza de impozitare. 
Potrivit articolului 78 litera (a) din directiva menţionată, TVA-ul nu se include în 
această bază. 

Conform regulii generale prevăzute la articolul 73 din Directiva TV A, baza 
de impozitare pentru livrarea unui bun sau pentru prestarea unui serviciu, efectuate 
cu titlu oneros, este constituită de contrapartida primită în mod real în acest sens de 
persoana impozabilă. Această contrapartidă constituie valoarea subiectivă, 

respectiv valoarea primită în mod real, iar nu valoarea estimată conform unor 
criterii obiective (a se vedea în special Hotărârea din 5 februarie 1981, 
Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats, 154/80, şi Hotărârea din 26 aprilie 2012, 
Balkan and Sea Properties şi Provadinvest, C-621110 şi C-129/11). 

Această regulă trebuie aplicată în conformitate cu principiul de bază al 
directivei menţionate, potrivit căruia prin sistemul TVA se urmăreşte să se taxeze 
exclusiv consumatorul final (a se vedea în special Hotărârea Elida Gibbs, şi 
Ordonanţa din 9 decembrie 2011, Connoisseur Belgium, C-69111 ,). 

Or, atunci când un contract de vânzare a fost încheiat fără a se menţiona 
TVA-ul, în ipoteza în care furnizorul, potrivit dreptului naţional, nu poate recupera 
de la dobânditor TVA-ul solicitat ulterior de administraţia fiscală, luarea în 
considerare a totalităţii preţului, fără deducerea TVA-ului, drept bază asupra căreia 
se aplică TV A-ul ar avea drept consecinţă aplicarea TVA-ului cu privire la acest 
furnizor şi, aşadar, ar intra în contradicţie cu principiul potrivit căruia TVA-ul este 
o taxă pe consum, care trebuie suportată de consumatorul final. 

Pe de altă parte, o astfel de luare în considerare ar intra în contradicţie cu 
regula potrivit căreia administraţia fiscală nu poate percepe cu titlu de TV A o 
valoare superioară celei primite de persoana impozabilă (a se vedea în special 
Hotărârea Elida Gibbs, Hotărârea din 3 iulie 1997, Goldsmiths, C-330/95, precum 
şi Hotărârea Balkan and Sea Properties şi Provadinvest). 

În schimb, această situaţie nu se regăseşte în ipoteza în care furnizorul, în 
temeiul dreptului naţional, ar avea posibilitatea de a adăuga la preţul stipulat un 
supliment corespunzător taxei aplicabile operaţiunii şi de a-l recupera de la 
dobânditorul bunului. 

Este important să se sublinieze în plus că una dintre caracteristicile esenţiale 
ale TVA-ului rezidă în faptul că această taxă este exact proporţională cu preţul 
bunurilor şi al serviciilor vizate. Aceasta presupune că toţi furnizorii contribuie la 
plata TV A-ului în aceeaşi proporţie, în raport cu totalitatea valorii primite pentru 
bunurile vândute. 

În speţă, revine instanţei naţionale sarcina de a verifica dacă dreptul român 
permite furnizorilor să recupereze de la dobânditori TVA-ul aplicat ulterior de 
administraţia fiscală. 

Dacă din această verificare ar rezulta că o astfel de recuperare nu este 



posibilă, ar trebui să se concluzioneze că Directiva TV A se opune unei norme 
precum cea enunţată în Decizia interpretativă nr. 2/2011. 

În măsura în care guvernul român susţine că o regulă precum cea în discuţie 
în litigiul principal are drept efect descurajarea neregulilor, trebuie arătat că fiecare 
stat membru are competenţa să adopte toate măsurile cu caracter legislativ şi 
administrativ corespunzătoare pentru a asigura colectarea în integrali tate a 
TV A-ului şi pentru a combate frauda şi are obligaţia de a adopta astfel de măsuri 
(a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 februarie 2013, Akerberg Fransson, 
C-617/10). 

Aceste măsuri nu trebuie să depăşească însă ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivului urmărit (Hotărârea din 12 iulie 2012, EMS-Bulgaria 
Transport, C-284/11,). Or, tocmai în această situaţie s-ar regăsi regula în discuţie 
în litigiul principal dacă s-ar dovedi că aceasta conduce la o situaţie în care 
TV A-ul este aplicat furnizorului şi, aşadar, nu este colectat într-un mod compatibil 
cu principiul de bază al sistemului de TV A. 

Prin urmare, aşa cum rezultă din decizia interpretati vă, aşa cum este 
reglementată, atunci când un contract de vânzare a fost încheiat fără a se menţiona 
TV A-ul, iar aplicarea TV A la clv livrării, când părţile nu au convenit că TV A nu 
este inclusă în clv livrării sau când părţile nu au convbenit nimic cu privire la 
TVA, fiind în ipoteza în care furnizorul, potrivit dreptului naţional, nu poate 
recupera de la dobânditor TV A-ul solicitat ulterior de administraţia fiscală, nefiind 
înregistrati ca atare ca plătitori de TV A, luarea în considerare a totalităţii preţului, 
fără deducerea TVA-ului, drept bază asupra căreia se aplică TV A-ul ar avea drept 
consecinţă aplicarea TVA-ului cu privire la acest furnizor şi, aşadar, ar intra în 
contradicţie cu principiul potrivit căruia TVA-ul este o taxă pe consum, care 
trebuie suportată de consumatorul final. 

Prin urmare, în condiţiile în care dreptul român nu permite fumizorilor să 
recupereze de la dobânditori TVA-ul aplicat ulterior de administraţia fiscală, aşa 
cum s-a prevăzut expres în considerentele Hotărârii CJUE, pct.40, Directiva TV A 
se opune unei norme precum cea enunţată în Decizia interpretativă nr. 2/2011. 

Reclamanţii susţin în mod corect că, prin actul atacat, MFP-ANAF şi-a 
procurat şi a instituit pe cale administrativă o prezumţie legală, care adaugă la lege 
cu exces de putere, încălcând principiul consensualismul contractual, în condiţiile 
în care, părţile nu au stipulat nimic cu privire la TV A, calculându-se TV A prin 
adăugare la contravaloarea livrării, situaţie în care furnizorului i se va percepe 
TV A, fără să existe posibilitatea recuperării acestuia de la consumatorul final. 

În mod evident, în virtutea principiului de drept civil al libertăţii 
contractuale părţile sunt libere să contracteze şi să exprime un preţ. Preţul convenit 
expres la perfectarea unui act civil translativ de proprietate va fi singurul pe care 
vânzătorul are dreptul să-I încaseze, respectiv singurul pe care cumpărătorul se 



obligă să-I plătească. Cum TVA este invariabil o parte procentuală dintr-un preţ 
agreat consensual prezumarea legală în sarcina vânzătorului a TV A de colectat nu 
poate fi nicidecum concepută prin adăugare la preţul contractual, ci cel mult în 
aplicarea metodei sutei mărite. 

Pe de o parte, adăugând TV A la preţul exprimat în contract, cumpărătorul 
poate nu ar mai fi contractat în aceste condiţii. 

Prin urmare, în raport de prevederile art.148 din Constituţia României, 
constatând că Decizia nr.2/2011 a Comisiei Fiscale Centrale, aprobată prin Ordinul 
MFP nr.1873/12.04.2011, aşa cum s-a decis şi în cauzele conexate C-249/12 şi C-
250/12, contravine Directivei 2006/112/CE a Consiliului din data de 28.11.2006, 
privind sistemul comun la TV A, în special articolele73 şi 78 din aceasta, urmează 
să admită acţiunea şi cererile de intervenţie formulate de intervenienţii Dămăcuş 
Daniel, Don Ioan şi Enăchescu Andreea Silvia şi să anuleze Ordinul Ministerul 
Finanţelor Publice nr. 1873/12.04.2011, privind aprobarea Deciziei Comisiei 
fiscale centrale nr. 2/2011. 

De asemenea, întrucât intervenientul COLNICEANU LIVIU ŞTEFAN nu s
a conformat obligaţiei stabilită de instanţă în sarcina sa de a achita taxa judiciară de 
timbru de 4 lei şi timbrul judiciar de 0,3 lei, va anula ca netimbrată cererea de 
intervenţie formulată de acesta. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 
HOTĂRĂşTE: 

Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie principală formulată de 
intervenientul COLNICEANU LIVIU ŞTEFAN, cu domiciliul ales la C.A. 
Costaş Cosmin Flavius în Arad, str. Abrud, nr. 3, jud. Arad. 

Admite acţiunea formulată de reclamanţii UNGUREANU CLAUDIA 
LUIZA, TULICĂ CORINA HRISI, IONESCU MIHAIL VALERIU, RUSU 
COSTICĂ şi GABOR CRISTIAN CORNELIU, toţi cu domiciliul ales în 
Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru, nr. 77, sector 1, în contradictoriu cu pârâtul 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor 
nr.17. sector 5. 

Admite cererea de intervenţie principală formulată de intervenientul 
DĂMĂCUŞ DANIEL, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat Dana Diaconu din 
Timişoara, str. Palanca, nr. 1, ap. 4, jud. Timiş. 

Admite cererile de intervenţie accesorie formulate de intervenienţii DON 
IOAN, cu domiciliul ales la av. Gunther Daniela din Timişoara, B-dul Revoluţiei 
nr. 4 ap. 5, şi ENĂCHESCU ANDREEA SILVIA, cu domiciliul ales în 



Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru, nr. 77, sector 1. 
Anulează Ordinul Ministerul Finanţelor Publice nr. 1873/12.04.2011, 

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/20 Il. 
Cu recurs în termen de 15 zile de Ia comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.03.2014. 

Preşedinte, 

Horaţiu Pătraşcu 

Red. şi dac!. jud. H-P.lgref E.S.MI 12 ex. 




