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DECIZIA NR. 79 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL înregistrat� la  

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
sub nr.x/09.04.2013 

 
 
 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin, a fost sesizat de Serviciul Inspec�ie Fiscal� 3 prin adresa nr. 
x/17.06.2013, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/18.06.2013, asupra 
contesta�iei formulat�, prin avocat, de SC  x SRL, cu sediul în x, str. x, nr.x, sc.x, ap.x, 
jud. x. 
 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/11.03.2013 emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr.x11.03.2013 privind suma total� de x lei reprezentând: 

-   x lei – impozit pe profit suplimentar de plat�; 
-     x lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-     x lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-   x lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-     x lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea  
                        ad�ugat�; 
-     x lei –  penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
Contesta�ia este depus� în termen legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este legal învestit� cu solu�ionarea contesta�iei. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� x SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/11.03.2013 emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. x/11.03.2013 solicitând anularea obliga�iilor 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� reprezentând: 

- impozit pe profit în valoare de x lei, dobânzi/major�ri de întârziere de x lei �i 
penalit��i de întârziere de x lei; 
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- TVA aferent perioadei 01.01.2010 - 31.12.2011 în valoare de x lei,  
dobânzi/major�ri de întârziere de x lei �i penalit��i de întârziere de x lei; 

- TVA aferent perioadei 01.01.2012 - 31.03.2012 în valoare de x lei,  
dobânzi/major�ri de întârziere de x lei �i penalit��i de întârziere de x lei; 

- TVA aferent perioadei 01.04.2012 - 30.06.2012 în valoare de x lei,  
dobânzi/major�ri de întârziere de x lei �i penalit��i de întârziere de x lei; 

Contestatoarea arat� c�, pentru a stabili obliga�iile fiscale suplimentare, organele 
de inspec�ie fiscal� au re�inut c� a efectuat achizi�ii de marf� de la diver�i furnizori care 
apar ca radia�i, suspenda�i, nepl�titori de TVA sau inactivi la momentul controlului �i/sau 
la data efectu�rii tranzac�ilor, respectiv nu declar� livr�rile c�tre societatea verificat�. 

În ceea ce prive�te anularea obliga�iilor fiscale suplimentare de plat� ce 
reprezint� impozit pe profit, contestatoarea arat� c�, organul de inspec�ie fiscal� 
men�ioneaz� în raportul de inspec�ie fiscal� c� SC x SRL a dedus în baza facturilor de 
cump�rare cheltuieli cu marfa în valoare de x lei, ceea ce este complet eronat, întrucât 
în baza facturilor de cump�rare nu este permis� contabilizarea de cheltuieli, ci doar de 
valori materiale intrate în societate (contabilizate pe contul 371).  

Totodat�, contestatoarea arat� c� repartizarea valorile materiale pe cheltuieli s-a 
f�cut doar în urma în urma vânz�rii, moment în care ea a devenit cheltuial� deductibil�, 
eviden�iind corect în contabilitate cheltuieli cu marfa (pe contul 607 �i pe m�sura pre�ului 
de cump�rare pl�tit la furnizor) doar ca o consecin�� direct� a contabiliz�rii veniturilor 
rezultate din vânzarea acesteia (pe contul 707). Astfel, contestatoarea precizeaz� c� 
aceste venituri au fost fiscalizate deja, pl�tind impozit pe profit aferente lor, stare de fapt 
pe care organul de control a omis îns� s� o precizeze. 

Pentru aceste considerente, contestatoarea sus�ine c� suma de x lei stabilit� de 
organul fiscal, precum �i dobânzile �i major�rile aferentei aceste sume, a fost calculat� 
complet eronat, iar organul de control nu a �inut cont de faptul c� marfa, dac� nu ar fi 
fost real� �i nu ar fi existat, nu ar fi putut fi vândut� �i nici genera apoi obliga�ii fiscale. 

Contestatoarea sus�ine c� marfa a intrat fizic �i contabil în societate, a fost 
vândut� ulterior, veniturile ob�inute din vânzarea ei fiind fiscalizate integral, lucru pe care 
organul de inspec�ie fiscal� nu l-a men�ionat. 

În ceea ce prive�te anularea obliga�iilor fiscale suplimentare de plat� ce 
reprezint� TVA, contestatoarea arat� c�, constat�rile pe care organele de inspec�ie 
fiscal� le face referitor la o serie de societ��i inactive, radiate sunt gre�ite �i superficial 
verificate. Astfel, în cazul furnizorului SC x SRL xs-a men�ionat în actul de control c� 
aceast� firm� are activitatea suspendat�, dar a omis s� men�ioneze c� aceast� 
societate �i-a suspendat acivitatea începând cu data de 28.04.2011, în vreme ce 
facturile emise de acest furnizor c�tre societatea se refer� la perioada 01.01.2010 - 
31.12.2010, perioad� anterioar� suspend�rii sale �i în care evident s-a desf��urat 
activitate. 

Contestatoarea arat� c� niciunde în actul de control nu se face men�iunea c� 
organul de inspec�ie fiscal� ar fi solicitat efectuarea unui control fiscal la toate societ��ile 
furnizoare în cauz� pentru a reflecta corect situa�ia fiscal� verificat�. De asemenea, 
arat� c� firmele respective puteau sau nu s� colecteze TVA -ul în cauz�, ele nu au f�cut 
obiectul verfic�rilor fiscale, constatarea organului fiscal f�cându-se exclusiv pe informa�ii 
proprii pe care contestatoarea le apreciaz� ca irelevante, f�r� suport probator �i evident 
eronate, a�a cum s-a ar�tat mai sus. 

SC x SRL arat� c� organul de inspec�ie fiscal� recunoa�te c� nu a putut verifica 
calitatea de persoan� impozabil� a unor furnizori, îns� sus�ine c� aceast� e o dovad� în 
sine a faptului c� aceste tranzac�ii sunt nereale, astfel c� în lipsa unor dovezi constituie 
o dovad� în sine c� aceste tranzac�ii ar fi fictive. 
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Referitor la aceste tranzac�ii, contestatoarea sus�ine c� totate opera�iunile 
patrimoniale vizate de control au fost reale �i corecte, c� marfa în cauz� a existat, a fost 
recep�ionat� �i vândut� legal de societate, vânzarea generând la rândul ei obliga�ii 
fiscale achitate integral de societate la data verific�rii, fapt pe care organul fiscal a omis 
s�-l men�ioneze.  De asemenea, contestatoarea precizeaz� c� a întocmit note de 
recep�ii pentru marf� intrat�, iar marfa vândut� este consemnat� în rapoarte fiscale ale 
casei de marcat utilizate în acest sens, îns� aceste documente nu au fost verificate de 
organul fiscal, nefiind considerate relevante pentru control. 

Contestatoarea apreciaz� c� stabilirea sumei totale de x lei (x+x +x ) 
reprezentând diferen�� la TVA, s-a f�cut de c�tre organul fiscal complet eronat, plecând 
de la informa�ii incomplete, nereale sau interpretate subiectiv, în lipsa unui control fiscal 
care s� stabileasc� situa�ia fiscal� a respectivilor furnizori. 

De asemenea, SC x SRL arat� c� organul fiscal a omis s� men�ioneaze c�, în 
fapt obliga�ia fiscal� de a colecta TVA-ul pentru tranzac�iile respective �i de a-l pl�ti la 
bugetul statului revenea furnizorilor în cauz�, în�elegând astfel s� paseze superficial �i 
simplist aceast� obliga�ie beneficiarului (matematic vorbind, având în vedere c� prima 
dat� TVA-ul l-a pl�tit furnizorului, existind documente de plat� în numerar care s� 
reflecte acest aspect).  

Contestatoarea apreciaz� c�, modul în care furnizorii în cauz� �i-au îndeplint 
obliga�ile fiscale, trebuia tratat cu mai mult� seriozitate de c�tre organul de inspec�ie 
fiscal�, având în vedere c� furnizorii au încasat marfa �i TVA-ul, iar dac� nu l-a colectat 
�i pl�tit la bugetul de stat, aceast� fapt� constituie evaziune fiscal�.  

De asemenea, apreciaz� c� organul de inspec�ie fiscal� nu are de unde s� �tie 
dac� furnizorii în cauz� au pl�tit sau nu aceste obliga�ii fiscale atâta timp cât nu a 
solicitat �i nici nu a verificat aceste societ��i. 

Contestatoarea sus�ine c� nu are posibilitatea legal� de a verifica fiecare furnizor, 
doar cump�rând �i pl�tind cu bun� credin�� marfa provenit� de la ace�ti furnizori care î�i 
desf��oar� activitatea într-un complex comercial, spa�iu public �i despre care nu poate 
cunoa�te dac� au o activitate licit� sau sunt radia�i, suspenda�i atâta timp cât emit facturi 
fiscale �i î�i desf��oar� activitatea  

 
          În concluzie, contestatoarea apreciaz� c�, toate sumele stabilite de organul fiscal 
au fost calculate eronat, având ca efect direct doar dublarea impozitelor �i taxelor 
datorate (pl�tite anterior controlului) �i pe cale de consecin�� solicit� admiterea 
contesta�iei �i anularea deciziei de impunere �i raportul de inspec�ie fiscal�. 
 
 La contesta�ia formulat� contestatoarea a anexat: 
- înscrisul de pe portalul M.F. privind SC x SRL; 
- fi�a contului 401 privind SC x SRL; 
- împuternicirea avoca�ial�; 
 
 

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.x/11.03.2013, organele fiscale au stabilit în sarcina SC x SRL 
obliga�ii fiscale suplimentare în sum� total� de x lei reprezentând: impozit pe profit în 
sum� de x lei, accesorii aferente impozitului pe profit în sum� de x lei, taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de x lei �i accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de x lei. 

 
  În baza prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal�, au 
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avut în vedere urm�toarele: 
  - aprecierea, 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�, conform prevederilor art.6 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare;  
  - examinarea, 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 contribuabilui, 
în analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele 
edificatoare ale fiec�rui caz, conform prevederilor art.7 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;  
  - determinarea st�rii de fapt fiscale, în condi�iile legii, administrearea mijloacelor 
de prob�, putând proceda la solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea 
contribuabililor �i a altor persoane, conform prevederilor art.49 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;   
  - în vederea stabilirii st�rii de fapt fiscale, contribuabilul are obliga�ia s� pun� Ia 
dispozi�ie organului fiscal registre, eviden�e, documente de afaceri �i orice alte înscrisuri. 
In acela�i scop, organul fiscal are dreptul s� solicite înscrisuri �i altor persoane cu care 
contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice, conform prevederilor 
art.56 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare;   
  - documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie 
probe la stabilirea bazei de impunere. în cazul în care exist� �i alte acte doveditoare, 
acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere, conform prevederilor 
art.64 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare;   
  - 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. Organul fiscal are sarcina 
de a motiva decizia de impunere pe baz� de probe sau constat�ri proprii, conform 
prevederilor art.65 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;   
 

1. Impozit pe profit. 
Perioada verificat� este 01.01.2010-30.06.2012. 

 
Urmare a verific�rii efectuate în baza documentelor puse Ia dispozi�ie de c�tre 

agentul economic dar �i în baza adresei nr. 142603/31.07.2012 emisa de c�tre AFP 
Bucure�ti Sector 5 (x SRL) �i în baza informa�iilor ob�inute din consultarea portalului 
ANAF - Sec�iunea Informa�ii publice, organele de inspec�ie fiscal� au constatat ca 
societatea efectueaz� achizi�ii de marfa de la diver�i furnizori care apar ca radia�i, 
suspenda�i, neplatitori de taxa sau inactivi la momentul controlului �i/sau la data 
efectu�rii tranzac�iilor, respectiv nu declar� livr�rile c�tre societatea verificata.  

Analizând documentele financiar-contabile, organele de inspec�ie fiscala au 
constatat c� societatea verificat� a înregistrat în perioada supusa verific�rii în baza 
facturilor de achizi�ie de Ia societ��ile de mai sus, cheltuieli cu marfa în sum� total� de 
92.369 lei. Situa�ia facturilor înregistrate de societate reprezentând achizi�ii de articole 
de îmbr�c�minte si înc�l��minte precum �i starea furnizorilor acestor bunuri este 
prezentat� în Anexa nr.1. 

 
În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de c�tre societate de la furnizori inactivi 

pentru anul 2010, anul 2011 �i anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� au avut în 
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vedere prevederile art.11 alin.(1^1) �i alin.(1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i art.78^1din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru perioada verificat�, organele fiscale nu au acceptat ca �i cheltuieli 
deductibile cheltuielile cu marfa înregistrate �i justificate de c�tre societate în baza 
documentelor emise de contribuabili inactivi, conform prevederilor art.21 alin.(4) lit.r) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de c�tre societate de la furnizori radia�i, 
nepl�titori de tax� sau care nu au declarat opera�iunile efetuate, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� prin eviden�ierea pe cheltuieli a acestor m�rfuri, precum �i faptul 
c�, în timpul inspec�iei fiscale societatea nu a prezentat documente justificative din care 
s� reias� faptul c� aceste bunuri nu sunt vândute �i c� ar exista în stoc, au considerat 
nedeductibile la calculul profitului impozabil aceste cheltuieli, potrivit prevederilor art.21 
alin.(4) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.       

 Urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit pentru 
perioada verificat� diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei, conform Anexei nr.2. 

Pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei, organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat pân� la data de 31.01.2013, major�ri/dobânzi de întârziere, în sum� 
de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu prevederile art.120 
alin.(1) �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Taxa pe valoarea ad�ugat�. 
a) Pentru perioada verificat� 01.04.2012-30.06.2012. 
 
În perioada supus� verific�rii organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea a realizat opera�iuni taxabile în conformitate cu prevederile art.126 alin.(9) 
lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
cum sunt comer� cu am�nuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominant� de 
produse nealimentare c�tre clien�i persoane fizice. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a beneficiat de 
ramburs�ri solu�ionate pentru decontul de TVA aferent trimestrului II 2012 înregistrat sub 
nr.x/22.07.2012 cu o tax� de recuperat în sum� de x lei. A fost emis� Decizia de 
rambursare nr.x/23.07.2012, toat� suma fiind compensat� cu obliga�ii restante la data 
de 27.07.2012. 

În ceea ce prive�te TVA deductibil�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, 
societatea achizi�ioneaz� de la intern diverse bunuri (m�rfuri), servicii �i utilit��i pentru 
care deducerea taxei se face în baza prevederilor art.145 alin.(2) din Codul fiscal �i cu 
respectarea prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) din acela�i act normativ. 

În ceea ce prive�te TVA colectat�, organele de inspec�ie au constatat c� 
societatea colecteaz� taxa aferent� veniturilor ob�inute din activit��i din vânzarea cu 
am�nuntul de m�rfuri, opera�iune pentru care aplic� cota standard de taxa c�tre diver�i 
clien�i, persoane fizice. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în data de 24.01.2013 societatea 
este scoas� din eviden�a ca pl�titor de tax�, la terminarea verific�rii, societatea 
neînregistrând obliga�ii fiscale de natura taxei.  

 
Urmare a verific�rii efectuate în baza documentelor puse Ia dispozi�ie de c�tre 

agentul economic, dar �i în baza adresei nr. x/31.07.2012 emisa de c�tre AFP Bucure�ti 
Sector 5 (x SRL) �i în baza informa�iilor ob�inute din verificarea declara�iilor 394 
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coroborate cu consultarea portalului ANAF -Sec�iunea informa�ii publice, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c�, societatea efectueaz� achizi�ii de marf� de la diver�i 
furnizori care apar ca radia�i, suspenda�i, nepl�titori de tax� sau inactivi la momentul 
controlului �i/sau la data efectu�rii tranzac�iilor, respectiv nu declar� livr�rile c�tre 
societatea verificat�.  

Analizând documentele financiar-contabile, organele de inspec�ie fiscala au 
constatat c� societatea verificat� a înregistrat în perioada supus� verific�rii în baza 
facturilor de achizi�ie de Ia societ��ile de mai sus, a dedus TVA în sum� total� x lei. 
Starea furnizorilor acestor bunuri, precum �i cuantumul tranzac�iilor este prezentat� în 
Anexa nr.1. 

În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de c�tre societate de la furnizori inactivi 
pentru anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere prevederile art.11 
alin.(1^1) �i alin.(1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precum �i art.78^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Astfel, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat pentru perioada verificat� c� nu se poate deduce taxa 
aferent� achizi�iilor efectuate de la furnizorul declara�i inactivi. 

În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de c�tre societate de la furnizori radia�i, 
nepl�titori de tax� sau care nu au declarat opera�iunile efetuate, organele de inspec�ie 
fiscal� au considerat c� societatea nu îndepline�te condi�iile de exercitare a dreptului de 
deducere a TVA pentru achizi�iile de bunuri efectuate, respectiv deducerea TVA se face 
în baza unor facturi completate par�ial sau care con�in date �i informa�ii a c�ror realitate 
nu poate fi dovedit�, astfel încât nu se  poate exercita dreptul de deducere în 
conformitate cu prevederile art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� tranzac�iile efectuate 
între societatea verificat� �i furnizorii s�i nu sunt opera�iuni impozabile din punct de 
vedere al taxei astfel cum sunt definite în art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, deoarece nu este îndeplinit� condi�ia prev�zut� la litera c), respectiv ca 
livrarea bunurilor s� fie realizat� de o persoan� impozabil�. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� consider� c� neputând fi verificat� 
calitatea de persoan� impozabil� a diver�ilor furnizori, nici livrarea efectuat� de c�tre 
ace�tia nu poate fi considerat� opera�iune impozabil� din punct de vedere al taxei. 

Organele de inspec�ie fiscal�, au invocat �i prevederile Deciziei nr.V a Înaltei 
Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, art.6 alin.(1) din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, 
art.145 alin.(8) lit.a) �i lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Urmare a const�t�rile efectuate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, întrucât 
documentele justificative prezentate nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile 
prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea taxei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� nu se poate deduce taxa 
aferent� achizi�iilor efectuate de furnizori radia�i, nepl�titori de tax� sau care nu declar� 
livr�rile efectuate.  

 
Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de TVA în sum� de x lei, organele de 

inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de x lei. 

 
b) Pentru perioada verificat� 01.01.2010-31.12.2011. 
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În perioada supus� verific�rii organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea a realizat opera�iuni taxabile în conformitate cu prevederile art.126 alin.(9) 
lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
cum sunt comer� cu am�nuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominant� de 
produse nealimentare c�tre clien�i persoane fizice. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a beneficiat de 
ramburs�ri solu�ionate pentru decontul de TVA aferent trimestrului IV 2011 înregistrat 
sub nr.x/16.01.2012 cu o tax� de recuperat în sum� de x lei. A fost emis� Decizia de 
rambursare nr.x/19.01.2013, toat� suma fiind compensat� cu obliga�ii restante în data 
de 30.01.2012. 

În ceea ce prive�te TVA deductibil�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, 
societatea achizi�ioneaz� de la intern diverse bunuri (m�rfuri), servicii �i utilit��i pentru 
care deducerea taxei se face în baza prevederilor art.145 alin.(2) din Codul fiscal �i cu 
respectarea prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) din acela�i act normativ. Astfel, societatea 
deduce TVA aferent� achizi�iilor la intern de bunuri, m�rfuri (îmbr�c�minte, înc�l��minte, 
alte produse textile), materiale consumabile �i utilit��i necesare desf��ur�rii activit��ii. 

În ceea ce prive�te TVA colectat�, organele de inspec�ie au constatat c� 
societatea colecteaz� taxa aferent� veniturilor ob�inute din activit��i de vânzarea cu 
am�nuntul de m�rfuri, opera�iune pentru care aplic� cota standard de tax� c�tre diver�i 
clien�i, persoane fizice. 

 Urmare a verific�rii efectuate în baza documentelor puse Ia dispozi�ie de c�tre 
agentul economic dar �i în baza adresei nr. x/31.07.2012, emis� de c�tre A.F.P. 
Bucure�ti Sector 5 (x SRL) �i în baza informa�iilor ob�inute din verificarea declara�iilor 
394 coroborate cu consultarea portalului ANAF -Sec�iunea informa�ii publice, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat ca societatea efectueaz� achizi�ii de marf� de la diver�i 
furnizori care apar ca radia�i, suspenda�i, nepl�titori de taxa sau inactivi la momentul 
controlului �i/sau la data efectu�rii tranzac�iilor, respectiv nu declar� livr�rile c�tre 
societatea verificat�.  

Analizând documentele financiar-contabile, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea a dedus în anul 2010 în baza facturilor de achizi�ie de Ia 
societ��ile de mai sus, TVA în sum� total� x lei, iar în anul 2011 TVA în sum� x lei. 
Starea furnizorilor acestor bunuri, precum �i cuantumul tranzac�iilor este prezentat� în 
Anexa nr.1. 

În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de c�tre societate de la furnizori inactivi 
pentru anul 2010, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere prevederile art.11 
alin.1^1 �i alin.1^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precum �i art.78^1din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de c�tre societate de la furnizori radia�i, 
nepl�titori de tax� sau care nu au declarat opera�iunile efetuate, organele de inspec�ie 
fiscal� au considerat c� societatea nu îndepline�te condi�iile de exercitare a dreptului de 
deducere a TVA pentru achizi�iile de bunuri efectuate, respectiv deducerea TVA se face 
în baza unor facturi completate par�ial sau care con�in date �i informa�ii a c�ror realitate 
nu poate fi dovedit�, astfel încât nu se  poate exercita dreptul de deducere în 
conformitate cu prevederile art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� tranzac�iile efectuate 
între societatea verificat� �i furnizorii s�i nu sunt opera�iuni impozabile din punct de 
vedere al taxei astfel cum sunt definite în art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 



 
      

 
 

 
������������

Codul fiscal, deoarece nu este îndeplinit� condi�ia prev�zut� la litera c), respectiv ca 
livrarea bunurilor s� fie realizat� de o persoan� impozabil�. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� consider� c� neputând fi verificat� 
calitatea de persoan� impozabil� a diver�ilor furnizori, nici livrarea efectuat� de c�tre 
ace�tia nu poate fi considerat� opera�iune impozabil� din punct de vedere al taxei. 

Organele de inspec�ie fiscal�, au invocat �i prevederile Deciziei nr.V a Înaltei 
Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, art.6 alin.(1) din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, 
art.145 alin.(8) lit.a) �i lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Urmare a const�t�rile efectuate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, întrucât 
documentele justificative prezentate nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile 
prev�zute de dspozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea taxei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� nu se poate deduce taxa 
aferent� achizi�iilor efectuate de furnizori radia�i, nepl�titori de tax� sau care nu declar� 
livr�rile efectuate.  

Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de TVA în sum� de x lei, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de x lei. 
 

c) Pentru perioada verificat� 01.01.2012-31.03.2012. 
 
În perioada supus� verific�rii organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea a realizat opera�iuni taxabile în conformitate cu prevederile art.126 alin.(9) 
lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
cum sunt comer� cu am�nuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominant� de 
produse nealimentare c�tre clien�i persoane fizice. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a beneficiat de 
ramburs�ri solu�ionate pentru decontul de TVA aferent trimestrului I 2012 înregistrat sub 
nr.x/01.04.2012 cu o tax� de recuperat în sum� de x lei. A fost emis� Decizia de 
rambursare nr.x/03.04.2012, toat� suma fiind compensat� cu obliga�ii restante în data 
de 27.04.2012. 

În ceea ce prive�te TVA deductibil�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, 
societatea achizi�ioneaz� de la intern diverse bunuri (m�rfuri), servicii �i utilit��i pentru 
care deducerea taxei se face în baza prevederilor art.145 alin.(2) din Codul fiscal �i cu 
respectarea prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) din acela�i act normativ. Astfel, societatea 
deduce TVA aferent� achizi�iilor la intern de bunuri, m�rfuri (îmbr�c�minte, înc�l��minte, 
alte produse textile), materiale consumabile �i utilit��i necesare desf��ur�rii activit��ii. 

În ceea ce prive�te TVA colectat�, organele de inspec�ie au constatat c� 
societatea colecteaz� taxa aferent� veniturilor ob�inute din activit��i de vânzarea cu 
am�nuntul de m�rfuri, opera�iune pentru care aplic� cota standard de tax� c�tre diver�i 
clien�i, persoane fizice. 

 Urmare a verific�rii efectuate în baza documentelor puse Ia dispozi�ie de c�tre 
agentul economic, dar �i în baza adresei nr. x/31.07.2012 emis� de c�tre A.F.P. 
Bucure�ti Sector 5 (x SRL) �i în baza informa�iilor ob�inute din verificarea declara�iilor 
394 coroborate cu consultarea portalului ANAF - Sec�iunea informa�ii publice, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat ca societatea efectueaz� achizi�ii de marf� de la diver�i 
furnizori care apar ca radia�i, suspenda�i, nepl�titori de taxa sau inactivi la momentul 
controlului �i/sau la data efectu�rii tranzac�iilor, respectiv nu declar� livr�rile c�tre 
societatea verificat�.  
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Analizând documentele financiar-contabile, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea a dedus în perioada verificat� în baza facturilor de achizi�ie de Ia 
societ��ile de mai sus, TVA în sum� total� x lei. Starea furnizorilor acestor bunuri, 
precum �i cuantumul tranzac�iilor este prezentat� în Anexa nr.1. 

În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de c�tre societate de la furnizori inactivi 
pentru anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere prevederile art.11 
alin.(1^1) �i alin.(1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precum �i art.78^1din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Astfel, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru perioada verificat�, nu se poate deduce taxa 
aferent� achizi�iilor efectuate de la furnizori declara�i inactivi. 

În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de c�tre societate de la furnizori radia�i, 
nepl�titori de tax� sau care nu au declarat opera�iunile efetuate, organele de inspec�ie 
fiscal� au considerat c� societatea nu îndepline�te condi�iile de exercitare a dreptului de 
deducere a TVA pentru achizi�iile de bunuri efectuate, respectiv deducerea TVA se face 
în baza unor facturi completate par�ial sau care con�in date �i informa�ii a c�ror realitate 
nu poate fi dovedit�, astfel încât nu se  poate exercita dreptul de deducere în 
conformitate cu prevederile art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� tranzac�iile efectuate 
între societatea verificat� �i furnizorii s�i nu sunt opera�iuni impozabile din punct de 
vedere al taxei astfel cum sunt definite în art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, deoarece nu este îndeplinit� condi�ia prev�zut� la litera c), respectiv ca 
livrarea bunurilor s� fie realizat� de o persoan� impozabil�. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� consider� c� neputând fi verificat� 
calitatea de persoan� impozabil� a diver�ilor furnizori, nici livrarea efectuat� de c�tre 
ace�tia nu poate fi considerat� opera�iune impozabil� din punct de vedere al taxei. 

Organele de inspec�ie fiscal�, au invocat �i prevederile Deciziei nr.V a Înaltei 
Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, art.6 alin.(1) din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, 
art.145 alin.(8) lit.a) �i lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au costatat c� nu se poate deduce taxa pe 
valoarea ad�ugat� în situa�ia în care documentele justificative prezentate nu con�in sau 
nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data 
efectu�rii controlului.  

 
Urmare a const�t�rile efectuate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 

dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, aferent� achizi�iilor 
efectuate de la furnizori radia�i, nepl�titori de tax� sau care nu declar� livr�rile efectuate. 

Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de TVA în sum� de x lei, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de x lei. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, 
invocate de contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
 

1. Impozit pe profit. 
 
Referitor la suma de x lei reprezentând impozit pe profit �i x lei 

reprezentând accesorii aferente impozitului pe profit, cauza supus� solu�ion�rii 
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este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii este investit� s� se pronun�e dac� în mod legal organele de inspec�ie 
fiscal� nu au admis ca fiind deductibile la calculul profitului impozabil a 
cheltuielilor cu marfa, în condi�iile în care societ��ile furnizoare sunt declarate 
contribuabili inactivi, radia�i sau cu activitatea suspendat�. 

 
Perioada supus� verific�rii este 01.01.2010 – 30.06.2012. 
 
În fapt, societatea contestatoare în perioada 01.01.2010 – 30.06.2012, a dedus 

la calculul profitului impozabil cheltuieli în sum� de x lei reprezentând contravaloarea 
marf�, de la furnizori care apar ca fiind radia�i, cu activitatea suspendat�, nepl�titori de 
tax� sau inactivi la momentul efectu�rii tranzac�iei, respectiv nu declar� livr�rile c�tre 
aceasta. Situa�ia furnizorilor acestor bunuri �i cuantumul tranzac�iilor este prezentat� în 
Anexa 2. 

 Organele de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor art.11 alin.(1^1) �i alin.(1^2)  
�i art.21 alin.(4) lit.f) �i lit.r) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, au considerat nedeductibile cheltuielile cu marfa înregistrate de 
societate, în perioada iunie 01.01.2010 – 30.06.2012, în sum� total� de x lei, stabilind 
diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei, în conformitate cu prevederile art.19 
alin.(1) din acela�i act normativ. 

Pentru diferen�a suplimentar� de impozit pe profit în sum� de x lei, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi/major�ri de întârziere în sum� total� de x lei, în 
conformitate cu prevederile art.120 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i penalit��i de 
întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu prevederile art.120^1 alin.(1) din acela�i 
act normativ. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 

Art.19 
    “(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice 
surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care 
se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La 
stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.“  
 
coroborate cu prevederile pct. 12 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare care precizeaz�: 

 “12. Veniturile si cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil 
sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementarilor contabile date în baza Legii 
contabilitatii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i 
orice alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art.21 din 
Codul fiscal.” 
 

Totodat�, la art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se prevede: 
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    “(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind 
astfel calitatea de document justificativ. 
     (2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate 
angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i aprobat, precum �i a 
celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz. ” 
 
 Având în vedere prevederile legale sus men�ionate, pentru a ob�ine dreptul de 
deducere al cheltuielilor, un contribuabil trebuie s� fac� dovada c� acestea au fost 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 

Fa�� de prevederile invocate se re�ine c� profitul impozabil se determin� ca 
diferen�� între veniturile impozabile �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile la care se adaug� cheltuielile nedeductibile �i se scad veniturile 
neimpozabile. De asemenea, veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului impozabil sunt înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor contabile. 

Totodat�, din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� cheltuial� este 
deductibil� doar pentru opera�iunile înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile date în baza Legii contabilit��ii nr.82/1991, care au la baz� documente 
justificative, potrivit legii. 
 Prin urmare, se re�ine c� legiuitorul a condi�ionat deductibilitatea cheltuielilor din 
facturile de achizi�ii dac� acestea îndeplinesc calitatea de document justificativ, potrivit 
legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune. 
 

Din analiza raportului de inspec�ie fiscal� care a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere contestat�, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au considerat ca fiind 
nedeductibile la calculul profitului impozabil �i implicit al impozitului pe profit, cheltuielile 
în sum� de x lei efectuate cu m�rfurile achizi�ionate pe motiv c� societ��ile care au emis 
facturile sunt inactive, radiate sau nu declar� livr�rile c�tre societatea verificat�. 

Organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat deductibilitate la calculul profitului 
impozabil cheltuielilor cu achizi�ia de m�rfuri în temeiul art.21 alin.(4) lit.f) �i lit.r) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit 
c�ruia: 
   „(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un document justificativ, 
potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, 
dup� caz, potrivit normelor; 
[…] 
  r) cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil�, care au la baz� un document emis de 
un contribuabil inactiv al c�rui certificat de înregistrare fiscal� a fost supendat în baza 
ordinului pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.” 
 
 Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere �i prevederile art. 11 
alin.(1^1) �i alin. (1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
    „(1^1) Autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie efectuat� de un 
contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal�. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilit� 
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prin ordin. Lista contribuabililor declara�i inactivi se public� pe pagina de internet a 
Ministerului Finan�elor Publice - portalul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� �i va 
fi adus� la cuno�tin�a public� în conformitate cu cerin�ele prev�zute prin ordin al 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�." 
 

Începând cu data de 17.09.2011 prevederile art.11 alin.(1^1) �i alin. (1^2) au fost 
modificate de Ordonan�a nr.30/2011 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
“(1^1) Autorit��ile fiscale nu vor lua în considerare o tranzac�ie efectuat� de un 
contribuabil declarat inactiv, cu excep�ia livr�rilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii 
de executare silit�. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate 
în cadrul procedurii de executare silit�.” 
 

Iar, începând cu data de 30.12.2011 art.11 alin.(1^1) �i alin.(1^2) au fost 
modificate de Ordonan�a nr.125/2011 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal: 
  (1^1) Contribuabilii declara�i inactivi conform art.78^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care desf��oar� activit��i economice în perioada de inactivitate, sunt supu�i 
obliga�iilor privind plata impozitelor �i taxelor prev�zute de prezenta lege, dar nu 
beneficiaz� de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferente achizi�iilor efectuate în perioada respectiv�. 
 
    (1^2) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la contribuabili dup� 
înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i conform art. 
78^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, nu beneficiaz� de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în 
cadrul procedurii de executare silit�. 
     

coroborat cu prevederile Ordinului nr.575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i 
declararea contribuabililor inactivi, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 

 
Art. 3 
   „(1) De la data declar�rii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, 
facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. 
    (2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu înc�lcarea 
interdic�iei prev�zute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.“ 
 

Mai mult, se re�ine �i faptul c�, în ce prive�te posibilitatea deducerii cheltuielilor în 
cazul în care documentele justificative cuprind informa�ii sau men�iuni incomplete,  
Decizia V din 15.01.2007, a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, publicat� în Monitorul 
Oficial nr.732/30.10.2007, a decis c�: “taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i 
nici nu se poate diminua baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit în situa�ia în 
care documentele justificative prezentate nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile 
prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�.” 
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Fa�� de prevederile legale sus invocate, se re�ine faptul c� la data declar�rii ca 
inactiv, un contribuabil nu mai are dreptul de a utiliza facturi fiscale, alte documente sau 
formulare tipizate cu regim special, iar documentele fiscale emise de un contribuabil 
inactiv nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal �i nu beneficiaz� de 
deducerea cheltuielilor. 

De asemenea, potrivit dispozi�iile legale sus invocate sunt nedeductibile 
cheltuielile înregistrate în baza unor justficative care nu con�in sau nu furnizeaz� toate 
inlorma�iile prev�zute de lege. 
 Prin urmare, se re�ine c� facturile fiscale achizi�ionate de la contribuabili inactivi, 
radia�i sau cu activitatea suspendat� nu pot avea calitatea de document justificativ 
pentru a fi înregistrate în contabilitate. 
 
 Având în vedere cele precizate mai sus, cump�r�torul, respectiv persoana 
impozabil� care achizi�ioneaz� bunuri pe baz� de facturi �i accept� înregistrarea lor în 
eviden�a contabil� ca documente justificative pentru opera�iunile taxabile care le 
efectueaz�, nu poate fi f�cut r�spunz�tor de faptele furnizorului, dar este r�spunz�tor de 
primirea �i înregistrarea în eviden�a contabil� a unor documente întocmite 
necorespunz�tor, incomplete care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, cuno�terea, aplicarea �i respectarea actelor normative fiind obligatorie în egal� 
m�sur� atât pentru furnizor cât �i pentru beneficiar, acesta din urm� având obliga�ia s� 
solicite documente legal aprobate �i s� verifice nu numai marfa primit�, în ceea ce 
prive�te cantitatea, calitatea �i caracteristicile specifice, ci �i modul de completare a 
documentelor în care s-a consemnat livrarea. 
 

Având în vedere prevederile legale sus men�ionate, documentele existente la 
dosarul cauzei, se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal nu au acordat 
drept de deducere pentru cheltuielile cu m�rfurile înscrise în documente care, potrivit 
legii, nu au calitatea de document care produc efecte juridice din punct de vedere fiscal, 
nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale, deoarece 
au fost emise de furnizori declara�i inactivi, radia�i �i cu activitatea suspendat�, motiv 
pentru care contesta�ia pentru impozitul pe profit în sum� de x lei, va fi respins� ca 
neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere.  
 
 Întrucât, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura impozitului pe 
profit, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente referitoare la modul de calcul al 
major�rilor/dobânzi de întârziere �i penalit��ilor de întârziere, SC x  SRL datoreaz� �i 
suma total� de x lei, cu titlu de major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit în 
sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, conform principiului de drept 
“accesoriul urmeaz� principalul”. 

 
 
2. Taxa pe valoarea ad�ugat�. 
Perioada verificat�: 01.01.2010 - 30.06.2012. 
 
Referitor la taxa pe valoare ad�ugat� în sum� total� de x lei �i accesorii 

aferente în sum� total� x lei, cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� 
contestatoarea poate beneficia de dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� înscris� în facturile de achizi�ie, în condi�iile în care societ��ile 
furnizoare sunt declarate contribuabili inactivi, radia�i, cu activitatea suspendat� 
sau care nu sunt înregistra�i în scopuri de TVA. 
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În fapt, pentru perioada 01.01.2010-30.06.2012, organele de inspec�ie fiscal� au 

constatat c� societatea a beneficiat de rambursarea cu control ulterior a urm�toarelor 
sume: 

 -  lei, conform Decontului de TVA aferent trimestrului IV 2011 înregistrat sub 
nr.x/16.01.2012, fiind emis� Decizia de rambursare nr.x/19.01.2012, toat� suma fiind 
compensat� cu obliga�ii fiscale restante în data de 30.01.2012. 

- x lei, conform Decontului de TVA aferent trimestrului I 2012 înregistrat sub 
nr.x/01.04.2012, fiind emis� Decizia de rambursare nr.x/03.04.2012, toat� suma fiind 
compensat� cu obliga�ii fiscale restante în data de 27.04.2012. 

x lei, conform Decontului de TVA aferent trimestrului II 2012 înregistrat sub 
nr.x/01.04.2012, fiind emis� Decizia de rambursare nr.x23.07.2012, toat� suma fiind 
compensat� cu obliga�ii fiscale restante în data de 27.07.2012. 

În data de 24.01.2013, societatea este scoas� din eviden�a ca pl�titor de tax�, la 
data verific�rii societatea neînregistrând obliga�ii fiscale de natura taxei. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� în baza adresei nr.x31.07.2012 emis� de A.F.P. 

Bucure�ti Sector 5, a informa�iilor ob�inute din consultarea portalului ANAF-Sec�iunea 
Informa�ii Publice �i a verific�rilor efectuate, au constatat c� societatea contestatoare, în 
perioada 01.01.2010-30.06.2012, deduce eronat taxa pe valoarea ad�ugat� pe baza 
facturilor emise de furnizori care apar ca radia�i, cu activitatea suspendat�, nepl�titori de 
tax� , inactivi sau care nu declar� livr�rile, în sum� total� de x lei (situa�ia facturilor fiind 
prezentat� în anexa nr.1 la raportul de inspec�ie fiscal�, aflat� în copie la dosarul 
cauzei). 

Având în vedere c� au fost înc�lcate prevederile art.11 alin.(1^2) �i art.146 
alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� facturilor emise de furnizori care apar ca radia�i, cu 
activitatea suspendat�, nepl�titori de tax�, inactivi sau care nu declar� livr�rile, în sum� 
total� de x lei. 

Pentru diferen�a stabilit�, organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
dobânzi/major�ri de întârziere în sum� total� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� 
total� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 

    Art. 146 
    “(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi 
fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u de 
c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile 
art. 155;” 
 
Art.155 
    “(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific� factura în 
mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
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    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas�rii unui avans, 
în m�sura în care aceast� dat� difer� de data emiterii facturii; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dup� 
caz, codul de identificare fiscal�, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România �i care 
�i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal; 
    f) denumirea/numele �i adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum �i codul 
de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscal� ale beneficiarului, 
dac� acesta este o persoan� impozabil� sau o persoan� juridic� neimpozabil�; 
    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România �i care �i-a 
desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa �i codul de 
înregistrare prev�zut la art. 153 ale reprezentantului fiscal; 
    h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum �i 
particularit��ile prev�zute la art.125^1 alin.(3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii 
intracomunitare de mijloace de transport noi; 
    i) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor sau, dup� caz, avansurile facturate, 
pentru fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, 
precum �i rabaturile, remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    j) indicarea cotei de tax� aplicate �i a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în func�ie 
de cotele taxei;” 
 
 De asemenea, spe�ei în cauz� îi sunt aplicabile dispozi�iile art.11 alin.(1^1 �i alin. 
(1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care precizeaz�: 
 
    „(1^1) Autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie efectuat� de un 
contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal�. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilit� 
prin ordin. Lista contribuabililor declara�i inactivi se public� pe pagina de internet a 
Ministerului Finan�elor Publice - portalul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� �i va 
fi adus� la cuno�tin�a public� în conformitate cu cerin�ele prev�zute prin ordin al 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�." 
 

Începând cu data de 17.09.2011 prevederile art.11 alin.(1^1 �i alin. (1^2) au fost 
modificate de Ordonan�a nr.30/2011 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 

“(1^1) Autorit��ile fiscale nu vor lua în considerare o tranzac�ie efectuat� de un 
contribuabil declarat inactiv, cu excep�ia livr�rilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii 
de executare silit�. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate 
în cadrul procedurii de executare silit�.” 
 

Iar, începând cu data de 30.12.2011 art.11 alin.(1^1) �i alin.(1^2) au fost 
modificate de Ordonan�a nr.125/2011 pentru modificarea �i Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, care precizeaz�: 
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  (1^1) Contribuabilii declara�i inactivi conform art.78^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care desf��oar� activit��i economice în perioada de inactivitate, sunt supu�i 
obliga�iilor privind plata impozitelor �i taxelor prev�zute de prezenta lege, dar nu 
beneficiaz� de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferente achizi�iilor efectuate în perioada respectiv�. 
   (1^2) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la contribuabili dup� 
înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i conform art. 
78^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, nu beneficiaz� de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în 
cadrul procedurii de executare silit�. 
     

coroborat cu prevederile Ordinului nr.575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i 
declararea contribuabililor inactivi, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 
Art. 3 
   „(1) De la data declar�rii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, 
facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. 
    (2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu înc�lcarea 
interdic�iei prev�zute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.“ 
 

Potrivit prevederilor legale sus men�ionate, pentru exercitarea dreptului de 
deducere a TVA, orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, trebuie s� 
justifice dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, 
aferent� bunurilor �i/sau serviciilor care i-au fost livrate �i/sau prestate sau urmeaz� s�-i 
fie livrate �i/sau prestate de o alt� persoan� impozabil�, de asemenea înregistrat� în 
scopuri de TVA, cu factur� care trebuie s� cuprind� în mod obligatoriu informa�iile 
prev�zute de legiuitor prin articolele de lege mai sus precizate �i s� fie emis� pe numele 
persoanei impozabile de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 

 
Din coroborarea textelor de lege invocate, se re�ine c�, nu sunt luate în 

considerare de autorit��ile fiscale fiscale tranzac�iile efectuate de un contribuabil declarat 
inactiv. De asemenea de la data declar�rii ca inactiv un contribuabil nu mai are dreptul 
s� utilizeze facturi, alte documente sau formulare tipizate cu regim special, iar 
documentele fiscale emise de un contribuabil inactiv nu produce efecte juridice din punct 
de vedere fiscal. 

Totodat�, se re�ine c� facturile fiscale emise de societ��i radiate nu pot produce 
efecte juridice. Radierea unei societ��i comerciale din registrul comer�ului are drept efect 
încetarea capacit��ii procesuale de folosin�� �i de exerci�iu a acesteia, din moentul 
radierii sale, o persoan� juridic� nu mai exist�. 

 
În spe�� sunt incidente �i prevederile art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
    “(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind 
astfel calitatea de document justificativ. 
     (2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate 
angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i aprobat, precum �i a 
celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz. ” 
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Din prevederile legale sus precizate se re�ine c� documentele justificative care 

stau la baza înregist�rilor în contabilitate angajeaz� r�spunderea atât a persoanelor 
care le-au întocmit, vizat �i aprobat, cât �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate. 

 
Totodat�, se re�ine c� Decizia nr.V din 15.01.2007, publicat� în Monitorul Oficial 

nr.732/30.10.2007, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie precizeaz� c�: “taxa pe valoarea 
ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza impozabil� la stabilirea 
impozitului pe profit în situa�ia în care documentele justificative prezentate nu con�in sau 
nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data 
efectu�rii opera�iunii pentru care se solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�.” 
 

Astfel, se re�ine în cauz� faptul c�, pentru exercitarea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturile primite de la furnizori este obligatorie 
verificarea condi�iilor impuse de lege privind modul de completare a facturilor 
(documentelor). 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv Raportul de 

inspec�ie fiscal� nr.x/11.03.2013, se re�ine c� societatea contestatoare �i-a exercitat 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturi fiscale emise de 
societ��i declarate inactive, radiate, cu activitatea suspendat�, care nu declar� 
tranzac�iile sau nepl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat� (situa�ia furnizorilor este 
prezentat� în anexa nr.1, aflat� în copie la dosarul cauzei), fiind înc�lcate prevederile 
art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

 
Având în vedere prevederile legale sus men�ionate, documentele existente la 

dosarul cauzei, se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal nu au acordat 
drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de x lei înscrise înscrise 
în documente care, potrivit legii, nu au calitatea de document care produc efecte juridice 
din punct de vedere fiscal, nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de 
dispozi�iile legale, deoarece au fost emise de furnizori declara�i inactivi, radia�i �i cu 
activitatea suspendat�, motiv pentru care contesta�ia privind taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de x lei, va fi respins� ca neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere.  

  
 Întrucât, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de x lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente referitoare la 
modul de calcul al major�rilor de întârziere �i penalit��ilor de întârziere, SC x SRL 
datoreaz� �i suma total� de x lei, cu titlu de dobânzi/major�ri de întârziere în sum� 
total� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� total� de x lei. 
 

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� pentru a determina starea de fapt fiscal�, 
este în drept a folosi mijloace de pob�, care constau printre altele, în informa�ii de orice 
fel, din partea contribuabililor �i a altor persoane, folosirea înscrisurilor, ceea ce s-a 
întâmplat în spe��, respectiv adresa nr.x/31.07.2012 emis� de A.F.P. Bucure�ti Sector 5, 
consultarea portarului ANAF- Sec�iunea Informa�ii Publice, documentele puse la 
dispozi�ie de c�tre societatea contestatoare, din care a rezultat c� furnizorii în cauz� 
(situa�ia furnizorilor este prezentat� în anexa nr.1) sunt inactivi, radia�i, cu activitatea 
suspendat� sau nepl�titori de TVA, în conformitate cu  prevederile: 

 
  Art. 49 
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    “Mijloace de prob� 
    (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile legii, 
administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
    a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a altor persoane; 
    b) solicitarea de expertize; 
    c) folosirea înscrisurilor; 
    d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului.” 
 
Art. 56 
    “Prezentarea de înscrisuri 
    (1) În vederea stabilirii st�rii de fapt fiscale, contribuabilul are obliga�ia s� pun� la 
dispozi�ie organului fiscal registre, eviden�e, documente de afaceri �i orice alte înscrisuri. 
În acela�i scop, organul fiscal are dreptul s� solicite înscrisuri �i altor persoane cu care 
contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.” 
 
Art. 64 
    “For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
    Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe 
la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte acte doveditoare, acestea 
vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere.” 
 
  Art. 65 
   “ Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
    (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza 
declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de probe sau 
constat�ri proprii. 
    (3) În vederea stabilirii scopului sau con�inutului economic al unor tranzac�ii, potrivit 
art.11 alin.(1) din Codul fiscal, la solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii 
sunt obliga�i s� prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul tranzac�iei în situa�ia 
în care tranzac�ia este încheiat� cu persoane situate în state cu care nu exist� un 
instrument juridic în baza c�ruia s� se realizeze schimbul de informa�ii.” 
 

 
Referitor la afirma�ia contestatoarei potrivit c�reia marfa a existat, a fost 

recep�ionat� �i vândut� de c�tre societate, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a cauzei, întrucât a�a cum s-a prezentat în prezenta decizie, simpla 
înregistrare a unor documente în eviden�a contabil� nu d� dreptul societ��ii 
contestatoare la deducerea cheltuielilor cu marfa, respectiv la deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat�. În situa�ia dat�, s-a dovedit c� facturile în baza c�rora 
contestatoarea �i-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� sunt 
emise de societ��i radiate, declarate inactive, cu activitatea suspendat� sau care nu au 
declarat tranzac�ii efectuate. 

 
 În ceea ce prive�te sus�inerea cotestatoarei potrivit c�reia, în cazul furnizorului 
SC x SRL s-a men�ionat în actul de control c� aceast� societate �i-a suspendat 
activitatea, îns� a omis s� men�ioneze c� aceast� societate �i-a suspendat activitatea 
începând cu data de 28.04.2011, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� 
a cauzei, deoarece potrivit adresei nr.x/31.07.2012 emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice Sector 5 - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice se precizeaz�: „Din 
data de 01.12.2008 societatea nu a desf��urat nici un fel de activitate, iar din data de 
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28.04.2011 activitatea societ��ii a fost suspendat�, Declara�ia de men�iuni 
nr.x/05.05.2011, înregistrat� la O.R.C.-M.B.” 
 
 De asemenea, nu poate fi re�inut� în cauza analizat� motivarea contestatoarei cu 
referire la faptul c� nu poate s� verifica fiecare furnizor,  întrucât informa�iile privind 
starea firmelor, sau data la care au fost declarate contribuabili inactivi, sunt publice �i 
pot fi accesate pe site-ul M.F.P.- informa�ii fiscale �i bilan�uri sau pe site-ul A.N.A.F.- 
lista contribuabili inactivi. 

Referitor la informa�iile privind o societate radiat�, contestatoarea avea 
posibilitatea s� se informeze cu privire la acest aspect, conform prevederilor art.237 
alin.(9) din Legea  societ��ilor nr.31/1990, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare:  “Încheierea de radiere se înregistreaz� în registrul comer�ului, se comunic� 
persoanei juridice la sediul social, Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� �i 
direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, pe cale 
electronic�, �i se afi�eaz� pe pagina de Internet a Oficiului Na�ional al Registrului 
Comer�ului �i la sediul oficiului registrului comer�ului de pe lâng� tribunal, în raza c�ruia 
societatea î�i are înregistrat sediul.” 

 
Referitor la celelalte argumentele invocate de societate, respectiv: “organele de 

inspec�ie fiscal� nu au efectuat control fiscal la societ��ile furnizoare în cauz�”, “c� a 
pl�tit TVA-ul furnizorului”, acestea nu sunt de natur� s� modifice �i s� înl�ture 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� cuprinse în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.x/11.03.2013 care au stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. x/11.03.2013.          

 
Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 

normative invocate în prezenta decizie �i în baza prevederilor art.216 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se: 

 
D E C I D E 

 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC x SRL împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. /11.03.2013 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. /11.03.2013 privind 
suma total� de lei reprezentând: 

-   lei – impozit pe profit suplimentar de plat�; 
-     lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-     lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-   lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-     lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea  
                        ad�ugat�; 
-     lei –  penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen de 6 luni de la comunicare, conform 
procedurii legale. 
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