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DECIZIA NR. _31____ 
din ________18.02.2013__ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. ........... S.R.L., 

din mun. Suceava, str. …………., jude�ul Suceava, 
CUI RO ……….., 

înregistrate la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ………. din ……… 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. ………., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …….., cu privire la 
contesta�ia formulat� de S.C. ........... S.R.L. din mun. Suceava, jude�ul Suceava. 

 
S.C. ........... S.R.L. formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 

privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
..........., emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, cu privire la suma de ..........., 
reprezentând: 

• ........... – TVA; 
•      ........... – accesorii aferente TVA. 

 
De asemenea, societatea solicit� �i suspendarea efectelor deciziei de 

impunere cu privire la calculul dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere. 
 
În raport de data comunic�rii actului administrativ fiscal contestat, 

respectiv ……….., potrivit �tampilei societ��ii �i semn�turii depuse pe adresa de 
înaintare a deciziei atacate, contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 
207 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, fiind înregistrat� la AFP Suceava sub nr. 
…………. �i la AIF Suceava sub nr. ……….., a�a cum rezult� de pe �tampila 
Serviciului Registraturilor AFP Suceava �i AIF Suceava aplicate pe originalul 
contesta�iei, aflate la dosarul cauzei. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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I. S.C. ........... S.R.L. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 

fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ..........., emis� 
de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma de ..........., reprezentând TVA �i 
accesorii aferente. 

 
Prin contesta�ia formulat�, petenta su�ine c� decizia de impunere a fost 

emis� în mod nelegal �i netemeinic �i se impune anularea/revocarea acesteia. 
Astfel, societatea afirm� c�, în perioada verificat�, 01.01.2012-30.09.2012, 

aceasta a desf��urat rela�ii cormerciale cu SC ………… SRL, bazate pe principiul 
bunei credin�e �i a încrederii reciproce. 

Precizeaz� c� a achizi�ionat de la acea societate material lemnos în valoare 
de ..........., c� opera�iunile de preluare a m�rfurilor achizi�ionate s-au desf��urat pe 
teritoriul mai multor jude�e, iar facturile emise de furnizor au fost achitate la termen 
în contestul în�elegerii p�r�ilor, f�r� a avea cuno�tin�� de declararea acestei societ��i 
ca fiind inactiv�. 

Societatea sus�ine c� în raportul de inspec�ie fiscal� se men�ioneaz� c� SC 
…………. SRL a fost declarat� inactiv� începând cu data de 18.05.2011, aspect ce nu 
i-a fost adus la cuno�tin�� de c�tre partenerul s�u comercial �i nici nu a fost previzibil 
întrucât acesta a emis facturi fiscale în conformitate cu dispozi�iile art. 155 din Codul 
fiscal. 

De asemenea, petenta motiveaz� c�, în perioada verificat�, a depus 
deconturi de TVA lunare, conform legii �i c� TVA de rambursat a rezultat din 
deducerea acestei taxe aferent� achizi�iei bunurilor în vederea desf��ur�rii activit��ii 
�i din aplicarea de m�suri simplificate pre�zute de art. 160 alin. 2 lit. b din Codul 
fiscal. 

Societatea invoc� prevederile art. 160 alin. 2 lit. b �i art. 11 alin. 1^1 din 
Codul fiscal �i sus�ine c�, potrivit acestor prevederi, atât beneficiarul, cât �i furnizorul 
trebuie s� fie înregistra�i ca pl�titori de TVA. 

Petenta afirm� c�, la momentul factur�rii materialului lemnos achizi�ionat, 
nu avea cuno�tin�� depre inactivitatea furnizorului emitent al facturilor fiscale.  

De asemenea, precizeaz� c� furnizorul �i-a modificat sediul fiscal în 
repetate rânduri, iar la data emiterii facturilor fiscale a aplicat men�iunea „taxare 
invers�”, societatea considerând astfel c� a fost indus� în eroare cu privire la calitatea 
acestuia de pl�titor de TVA. 

Contestatoarea mai face precizarea c�, în industria lemnului, TVA nu 
circul�, neputând fi încasat faptic, deoarece în temeiul art.160 alin. 2 lit. b din Codul 
fiscal, la aceste tipuri de opera�iuni se aplic� taxarea invers�, dar imputarea de c�tre 
organul fiscal a TVA �i calcularea de acceorii aferente presupune o plat� efectiv� 
care deregleaz� opera�iunile sale economice în raport de obiectul de activitate. 

În concluzie, societatea sus�ine c� decizia de impunere este netemeinic�. 
Totodat�, consider� c� decizia de impunere nu este motivat� în drept 

conform prevederilor art. 43 alin. 2 lit. e din OG 92/2003, întrucât în mod gre�it este 
indicat art. 145 alin. 8 lit. a din Codul fiscal, conform c�ruia se reglementeaz� alte 
condi�ii de deducere a taxei, f�r� leg�tur� cu cea pentru care a fost emis� decizia. 
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În concluzie, petenta sus�ine c� m�sura imput�rii TVA în sarcina sa este 
nelegal� �i netemeinic�, în condi�iile în care a fost indus� în eroare cu privire la 
calitatea de pl�titor de TVA a furnizorului, sens în care apreciaz� c� în acest context 
m�surile de împiedicare a achizi�iilor de la un furnizor inactiv trebuie circumstan�iate 
în func�ie de situa�ia de fapt expus� �i aplicate furnizorului �i nu acesteia. 

Societatea solicit� anularea deciziei de impunere �i suspendarea efectelor 
deciziei de impunere cu privire la calculul dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ..........., emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de ..........., reprezentând: 

• ........... – TVA; 
•      ........... – accesorii aferente TVA. 

 
În urma inspec�iei fiscale efectuate, din verificarea documentelor puse la 

dispozi�ie pentru perioada 01.01.2012-30.09.2012, organele fiscale au constatat c� 
societatea a efectuat achizi�ii de material lemnos de la SC ……………… SRL 
Maramure�, CUI …………., în valoare total� de ..........., conform urm�toarelor 
documente: 

- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei; 
- ff ........... în valoare de ........... lei. 

Întrucât în baza de date ANAF, SC ………. SRL este declarat inactiv 
începând cu ………. (nu mai de�ine cod valabil de TVA), organele fiscale au 
constatat c� S.C. ........... S.R.L. nu are drept de deducere pentru TVA în sum� de 
........... aferent� achizi�iilor efectuate de la SC ……….. SRL. 

Din suma de ........... stabilit suplimentar, organele fiscale au sc�zut suma de 
……… lei solicitat� la rambursare, rezultând o diferen�� în sum� de ………… lei, 
TVA stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat� pentru care s-au calculat dobânzi de 
întârziere în sum� de ……. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ……… lei. 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 
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1. Referitor la suma de ..........., din care TVA în sum� de ........... �i 
accesorii aferente în sum� de ..........., stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
..........., emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze dac� S.C. ........... S.R.L. 
datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care a dedus TVA aferent� achizi�iei de 
material lemnos în baza unor facturi emise de un contribuabil declarat inactiv. 

 
În fapt, în urma inspec�iei fiscale efectuate, din verificarea documentelor 

puse la dispozi�ie pentru perioada 01.01.2012-30.09.2012, organele fiscale au 
constatat c� societatea a efectuat achizi�ii de material lemnos de la SC ………… SRL 
Maramure�, CUI ……….., în valoare total� de ............ 

Din verificarea bazei de date ANAF, organele fiscale au constatat c� SC 
………… SRL este declarat inactiv începând cu 18.05.2011 (nu mai de�ine cod 
valabil de TVA), �i în consecin��, au stabilit c� S.C. ........... S.R.L. nu are drept de 
deducere pentru TVA în sum� de ........... aferent� achizi�iilor efectuate de la SC 
………….. SRL. 

Din suma de ........... stabilit� suplimentar, organele fiscale au sc�zut suma 
de ………… lei solicitat� la rambursare, rezultând o diferen�� în sum� de ……. lei, 
TVA stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat� pentru care s-au calculat dobânzi de 
întârziere în sum� de ….. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de …… lei. 

 
Societatea sus�ine c� a fost de bun� credin��, dar furnizorul a indus-o în 

eroare �i consider� c� sumele stabilite în sarcina sa trebuiau stabilite în sarcina 
furnizorului. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 145 alin. 2 �i art. 125^1 alin. 2 pct. 29 din Codul fiscal, unde se 

precizeaz� c�: 
 

ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
 (2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 

achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 

a) opera�iuni taxabile; 
[…]”. 
 
ART. 125^1 
“Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
(1) În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
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29. tax� deductibil� reprezint� suma total� a taxei datorate sau 
achitate de c�tre o persoan� impozabil� pentru achizi�iile efectuate; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale rezult� c� o persoan� impozabil� are dreptul la 

deducerea TVA aferent� achizi�iilor, numai în situa�ia în care acestea sunt utilizate în 
folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

Prin tax� deductibil� se în�elege suma total� a taxei datorate sau achitate de 
c�tre o persoan� impozabil� pentru achizi�iile efectuate. 

Se re�ine astfel c�, pentru a avea dreptul la deducerea TVA, este necesar ca 
achizi�iile s� fie reale �i efectuate în folosul activit��ii firmei. 

 
• În ceea ce prive�te condi�iile de exercitare a dreptului de deducere a TVA, 

acestea sunt prev�zute la art. 146 alin. 1 din Codul fiscal, unde se prevede c�: 
 
ART. 146 
“Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(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;”. 

 
Din textul de lege men�ionat se re�ine c�, persoana impozabil� poate avea 

dreptul la deducerea TVA aferent� bunurilor livrate în beneficiul s�u, numai în 
situa�ia în care acele bunuri au fost livrate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� 
impozabil�. 

De asemenea, pentru a-�i exercita dreptul deducere, persoana impozabil� 
trebuie s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile art. 155 din Codul 
fiscal. 

 
• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6 prevede c�: 

 
ART. 6 
“(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”. 

 
Din acest text de lege rezult� c� la baza oric�rei opera�iuni care a fost 

efectuat� trebuie s� se reg�sesc� un document care dobânde�te calitatea de document 
justificativ �i va sta la baza înregistr�rii opera�iunii în contabilitate. 
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De asemenea, se re�ine c� persoanele care au întocmit, vizat, aprobat �i 
înregistrat în contabilitate aceste documente sunt r�spunz�toare. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma verific�rii 
efectuate, organele fiscale au constatat c� societatea a dedus TVA aferent� achizi�iei 
de material lemnos, în baza unor facturi emise în anul 2012 de un contribuabil 
declarat inactiv începând cu data de 18.05.2011, care nu mai de�ine un cod valabil de 
TVA începând cu 01.06.2011. 

 
Rezult� c� facturile întocmite de furnizorul SC .... SRL, în anul 2012, au 

fost emise în perioada în care era declarat� contribuabil inactiv. 
 

• În acest sens, în ceea ce prive�te dreptul de deducere a TVA aferent� 
achizi�iilor, ce are la baz� un document emis de un contribuabil inactiv, sunt 
aplicabile prevederile art. 11 alin. 1, alin. 1^2-1^4 din Codul fiscal, unde se 
stipuleaz� c�: 

 
ART. 11 
“Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 
(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în în�elesul 

prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care 
nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzac�ii pentru a 
reflecta con�inutul economic al tranzac�iei. 

[…] 
(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�. 

(1^3) Contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de 
TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) nu beneficiaz� de dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor efectuate în 
perioada respectiv�, dar sunt supu�i obliga�iei de plat� a TVA colectate, în 
conformitate cu prevederile titlului VI, aferent� opera�iunilor impozabile 
desf��urate în perioada respectiv�. 

(1^4) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la 
contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform 
prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) �i au fost înscri�i în Registrul 
persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 
a fost anulat� nu beneficiaz� de dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri 
efectuate în cadrul procedurii de executare silit�”. 
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Din aceste prevederi legale se re�ine c� beneficiarii care achizi�ioneaz� 
bunuri �i/sau servicii de la contribuabili dup� înscrierea acestora ca inactivi în 
Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i, nu beneficiaz� de dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor respective. 

De asemenea, beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la 
contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA �i au fost înscri�i în 
Registrul persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat�, nu beneficiaz� de dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente 
achizi�iilor respective. 

Totodat� se stipuleaz� c� acei contribuabili c�rora li s-a anulat înregistrarea 
în scopuri de TVA sunt supu�i obliga�iei de plat� a TVA colectate.  

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma verific�rii 

efectuate, organele fiscale au constatat c� societatea a dedus TVA aferent� achizi�iei 
de material lemnos, în baza unor facturi emise în anul 2012 de un contribuabil 
declarat inactiv începând cu data de 18.05.2011, care nu mai de�ine un cod valabil de 
TVA începând cu 01.06.2011. 

 
Din consultarea bazei de date pus� la dispozi�ie de ANAF rezult� c� SC 

………….. SRL, CUI …………., a fost declarat� inactiv� începând cu data de 
18.05.2011 prin OPANAF nr. 2024/02.05.2011, pozi�ia ………. �i i s-a înl�turat 
înregistrarea în scopuri de TVA începând cu 01.06.2011. 

A�a dup� cum rezult� din prevederile legale citate mai sus, beneficiarii nu 
au dreptul la deducerea TVA aferent� tranzac�iilor efectuate cu un contribuabil 
declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�, dup� înscrierea acestuia ca inactiv în Registrul contribuabililor 
inactivi/reactiva�i sau c�ruia i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA �i a fost 
înscris în Registrul persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA. 

 
• Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 575 din 21 iulie 2006 privind stabilirea 

condi�iilor �i declararea contribuabililor inactivi la art. 3, precizeaz� c�: 
 
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”. 

 
Conform acestor prevederi legale, documentele fiscale emise de un 

contribuabil declarat inactiv cu înc�lcarea interdic�iei de a utiliza facturi, facturi 
fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special, nu produc efecte 
juridice din punct de vedere fiscal. 
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Se re�ine astfel c� facturile fiscale emise dup� declararea contribuabilului 
ca fiind inactiv nu se iau în considerare. 

 
Deoarece facturile au fost emise în anul 2012, în care societatea furnizoare 

era contribuabil declarat inactiv prin ordinul emis de c�tre pre�edintele ANAF, 
rezult� c� în mod legal organele fiscale au respins la deducere TVA aferent� 
achizi�iei de material lemnos, înscris� în facturile respective. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� decizia de impunere nu 

este motivat� în drept, întrucât în mod gre�it este indicat art. 145 alin. 8 lit. a din 
Codul fiscal, dispozi�ie legal� care reglementeaz� condi�iile ce trebuie îndeplinite 
pentru exercitarea dreptului de deducere, preciz�m c� prevederile art. 145 alin. 8 lit. a 
au devenit în urma modific�rilor Codului fiscal art. 146 alin. 1 lit. a, mai sus citat. 

Aceste prevederi legale au fost invocate în mod corect �i legal de c�tre 
organele fiscale, textele de lege reglementând condi�iile pentru exercitarea dreptului 
de deducere a TVA. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� nu datoreaz� sumele 

stabilite în sarcina sa, c� obliga�ia de plat� îi revine furnizorului, în spe��, SC .... SRL, 
sunt aplicabile prevederile art. 150 alin.  (1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz� c�:  

 
“CAPITOLUL XI 
Persoanele obligate la plata taxei 
ART. 150 
Persoana obligat� la plata taxei pentru opera�iunile taxabile din 

România 
(1) Persoana obligat� la plata taxei pe valoarea ad�ugat�, dac� aceasta 

este datorat� în conformitate cu prevederile prezentului titlu, este persoana 
impozabil� care efectueaz� livr�ri de bunuri sau prest�ri de servicii, cu excep�ia 
cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) - 
(6) �i art. 160”. 

  
Din textul de lege citat rezult� c�, persoana obligat� la plata taxei pe 

valoarea ad�ugat�, dac� aceasta este datorat�, este persoana impozabil� care 
efectueaz� livr�ri de bunuri sau prest�ri de servicii, cu excep�ia cazurilor pentru care 
beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) - (6) �i art. 160. 
 
• La art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare, se prevede c�: 
 
ART. 160 
“M�suri de simplificare 
(1) Prin excep�ie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul 

opera�iunilor taxabile persoana obligat� la plata taxei este beneficiarul pentru 
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opera�iunile prev�zute la alin. (2). Condi�ia obligatorie pentru aplicarea tax�rii 
inverse este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i în scopuri de 
TVA conform art. 153. 

(2) Opera�iunile pentru care se aplic� taxarea invers� sunt: 
[…] 
b) livrarea de mas� lemnoas� �i materiale lemnoase, astfel cum sunt 

definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

(3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri/prest�rile de servicii 
prev�zute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectat� aferent�. 
Beneficiarii vor determina taxa aferent�, care se va eviden�ia în decontul 
prev�zut la art. 156^2, atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil�. 
Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele �i în condi�iile stabilite la 
art. 145 - 147^1. 

[…] 
(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât 

furnizorii, cât �i beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilit��ile p�r�ilor 
implicate în situa�ia în care nu s-a aplicat taxare invers�. “ 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, pentru livrarea de mas� lemnoas� 

�i materiale lemnoase se aplic� taxarea invers�, iar persoana obligat� la plata taxei 
este beneficiarul opera�iunii. 

De asemenea, din textele de lege citate rezult� c� beneficiarii au drept de 
deducere a taxei în limitele �i în condi�iile stabilite la art. 145 -147^1, iar r�spunz�tori 
de aplicarea acestor prevederi legale sunt atât furnizorii, cât �i beneficiarii. 

 
• Totodat�, la pct. 82  alin. 3 �i alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, se stipuleaz� c�: 

 
“Norme metodologice: 
 82.[…] 
(3) În cazul livr�rilor de bunuri prev�zute la art. 160 alin. (2) din 

Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi f�r� tax� 
�i înscriu în aceste facturi o men�iune referitoare la faptul c� au aplicat taxarea 
invers�. Taxa se calculeaz� de c�tre beneficiar �i se înscrie în facturi �i în 
jurnalul pentru cump�r�ri, fiind preluat� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� 
deductibil� în decontul de tax�. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va 
înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente. 

 (4) Înregistrarea taxei de c�tre cump�r�tor atât ca tax� colectat�, cât 
�i ca tax� deductibil� în decontul de tax� este denumit� autolichidarea taxei pe 
valoarea ad�ugat�. Colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� la nivelul taxei 
deductibile este asimilat� cu plata taxei c�tre furnizor/prestator. Prevederile 
acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situa�ii în care se aplic� taxare 
invers�”. 
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Din textele de lege citate rezult� c�, în cazul livr�rilor de bunuri prev�zute 

la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal,  furnizorii emit facturi f�r� tax� �i înscriu în 
aceste facturi o men�iune referitoare la faptul c� au aplicat taxarea invers�. Taxa se 
calculeaz� de c�tre beneficiar �i se înscrie în facturi �i în jurnalul pentru cump�r�ri, 
fiind preluat� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� în decontul de tax�. 

 Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei 
fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente. 

 Analizând textele de lege citate mai sus, se re�ine c� beneficiarul livr�rii de 
mas� lemnoas� �i materiale lemnoase este cel care are obliga�ia de a colecta TVA în 
numele furnizorului s�u. 

Din prevederile legale men�ionate rezult� c� pentru intr�rile de materiale 
lemnoase �i mas� lemnoas� se colecteaz� TVA de c�tre beneficiarul opera�iunii, 
neavând obliga�ia pl��ii acesteia c�tre furnizor. 

De asemerea, se re�ine c� beneficiarul are obliga�ia s� colecteze TVA la 
momentul exigibilit��ii opera�iunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. 

La pct. 82 alin. 7 din HG 44/2004, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se precizeaz� c�: 

 
“82. (7)[…]În cadrul inspec�iei fiscale la beneficiarii opera�iunilor, 

organele de inspec�ie fiscal� vor avea în vedere c� beneficiarul avea obliga�ia s� 
colecteze TVA la momentul exigibilit��ii opera�iunii, concomitent cu exercitarea 
dreptului de deducere”. 

 
În ceea ce prive�te exercitarea dreptului de deducere a TVA, beneficiarii au 

dreptul la deducerea acesteia în limitele �i în condi�iile prev�zute la art. 145-147^1, 
iar r�spunz�tori de aplicarea prevederilor privind aplicarea m�surilor simplificate 
sunt atât furnizorii, cât �i beneficiarii. 

A�a cum am demonstrat la acest cap�t cerere, societatea nu are dreptul la 
deducerea taxei aferent� achizi�iilor, întrucât nu sunt îndeplinite condi�iile de 
exercitare a acestui drept. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� petenta nu de�ine 

documente justificative legale de înregistrare în contabilitate, întrucât sunt emise de 
un contribuabil inactiv, rezult� c� în mod legal organele fiscale au respins la deducere 
TVA aferent� achizi�iilor în sum� de ..........., r�mânând TVA colectat� în mod corect 
de S.C. ........... S.R.L., drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� cu privire la suma de ..........., reprezentând TVA. 

Din suma de ........... stabilit� suplimentar, organele fiscale au sc�zut suma 
de ………… lei solicitat� la rambursare, rezultând o diferen�� în sum� de …….. lei, 
TVA stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat� pentru care s-au calculat dobânzi de 
întârziere în sum� de ………. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ……. lei. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� TVA în sum� de ..........., 

din care diferen�a de ……… lei a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se 
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prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, rezult� c� petenta 
datoreaz� �i accesoriile în sum� de ..........., din care dobânzi în sum� de ……. lei 
�i penalit��i în sum� de ………. lei, conform principiului de drept „accesorium 
sequitur principale” (accesoriul urmeaz� principalul), drept pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la 
aceast� sum�. 

 
2. Referitor la solicitarea contestatoarei de suspendare a efectelor 

deciziei de impunere nr. F-SV ........... cu privire la calculul dobânzilor �i 
penalit��ilor de întârziere, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea acestui 
cap�t de cerere, în condi�iile în care cererea de suspendare a execut�rii actului 
administrativ fiscal nu se afl� în competen�a sa material� de solu�ionare. 

 
În fapt, prin cererea formulat�, societatea solicit� suspendarea efectelor 

deciziei de impunere nr. F-SV ........... cu privire la calculul dobânzilor �i penalit��ilor 
de întârziere. 
 

În drept, sunt incidente prevederile art. 215 alin. (1) �i alin. (2) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
potrivit c�rora: 

 
„Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 

suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
(2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 

contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, în 
temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile 
ulterioare. […]” 

 
Potrivit art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: 
„Suspendarea execut�rii actului 
(1) În cazuri bine justificate �i pentru prevenirea unei pagube 

iminente, dup� sesizarea, în condi�iile art. 7, a autorit��ii publice care a emis 
actul sau a autorit��ii ierarhic superioare, persoana v�t�mat� poate s� cear� 
instan�ei competente s� dispun� suspendarea execut�rii actului administrativ 
unilateral pân� la pronun�area instan�ei de fond. În cazul în care persoana 
v�t�mat� nu introduce ac�iunea în anularea actului în termen de 60 de zile, 
suspendarea înceteaz� de drept �i f�r� nicio formalitate. 

(2) Instan�a solu�ioneaz� cererea de suspendare, de urgen�� �i cu 
prec�dere, cu citarea p�r�ilor.” 

 
Având în vedere dispozi�iile imperative ale legii, cererea societ��ii 

contestatoare de suspendarea efectelor deciziei de impunere nr. F-SV ........... cu 
privire la calculul dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, intr� sub inciden�a 
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prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, motiv pentru care 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu se poate învesti cu 
solu�ionarea acestui cap�t de cerere, neavând competen�a material�, aceasta 
apar�inând instan�ei judec�tore�ti. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
DECIDE: 

  

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de S.C. ........... 
S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ..........., emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, cu privire la suma de ..........., reprezentând: 

• ........... – TVA; 
•      ........... – accesorii aferente TVA. 

 
2. Constatarea necompeten�ei materiale în ceea ce prive�te cererea de 

suspendare a efectelor deciziei de impunere nr. F-SV ..........., emis� de AIF Suceava, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava neputându-se învesti cu 
solu�ionarea acestui cap�t de cerere, aceasta fiind de competen�a instan�ei 
judec�tore�ti. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 


