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                    D  E  C  I  Z  I  A   nr.4217/631/16.12.2013  
 
                    privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
Sântandrei, înregistrat� la DGFP a jude�ului Hunedoara sub nr…/22.12.2010 
              
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� cu adresa nr…/11.01.2011 de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, împotriva DECIZIEI DE 
IMPUNERE privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.../25.11.2010 emis� de organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal�, care vizeaz� suma de ... lei 
reprezentând: 
-   ... lei - impozit pe profit stabilit suplimentar  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente. 
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura �i �tampila contestatorului. 
          Prin Decizia de solu�ionare nr…/18.03.2011 emis� de DGFP a jude�ului 
Hunedoara, s-a decis suspendarea solu�ion�rii cauzei pân� la pronun�area unei 
solu�ii definitive pe latura penal�, procedura administrativ� urmând a fi 
reluat� la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile 
legii, conform celor re�inute. 
          Cu adresa nr…/C/19.04.2013, Biroul juridic comunic� faptul c�, prin 
Rezolu�ia din data de 11 decembrie 2012 în Dosar nr…/P/2011 a Parchetului 
de pe lâng� Tribunalul Hunedoara, s-a dispus neînceperea urm�ririi penale în 
cauz�.  
          In conformitate cu prevederile punctului 10.1. din OANAF nr.450/2013 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, s-a reluat procedura 
administrativ� de solu�ionare a contesta�iei. 
          Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, iar în considerarea dispozi�iilor exprese ale art.17 din 
OUG nr.74/2013 coroborat cu art.12 din HG nr.520/2013 �i art.209 alin.(1) 
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, Direc�ia 
general� regional� a finan�elor publice Timi�oara este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
 
        I. Prin contesta�ie, agentul economic solicit� exonerarea de la plata 
sumelor cuprinse în decizia de impunere, sus�inând urm�toarele:              
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      a) Cu privire la crean�a fiscal� privind impozitul pe profit �i major�rile de 
întârziere aferente  
        In determinarea obliga�iilor suplimentare privind impozitul pe profit, 
inspec�ia fiscal� nu a avut în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i a 
raporturilor juridice relevante pentru impunere.  
        Organele de control nu verific� �i nu stabilesc bazele de impunere a 
profitului în coresponden�� cu leg�tura de cauzalitate dintre venituri �i 
cheltuieli �i a prevederilor legisla�iei fiscale.  
        In tratarea ca nedeductibile a cheltuielilor cu achizi�iile de la 
contribuabilii declara�i inactivi, organele de control nu iau în considerare 
normele legale imperative prev�zute la art.20 alin.c din Legea 571/2003 �i 
pct.20 din Normele metodologice date în aplicarea prevederilor Legii 
571/2003, în sensul c�, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a 
acordat deducere la momentul efectu�rii lor, sunt venituri neimpozabile la 
calculul profitului impozabil.  
         Invocând prevederile art.19 alin.1 �i art.21 alin.1 din Legea 571/2003, 
petentul sus�ine faptul c�, cheltuielile în sum� de ... lei au avut ca scop 
realizarea unor venituri impozabile de ... lei, care au fost considerate de 
organele de inspec�ie fiscal� ca venituri impozabile, iar cheltuielile cu 
realizarea acestor venituri ca fiind nedeductibile. 
         Pentru aceea�i perioad� fiscal�, organele de control nu acord� drept de 
deducere pentru cheltuieli în suma de ... lei, motivându-se faptul c� furnizorul 
SC Y SRL Bucure�ti se afl� în lichidare judiciar�, invocându-se prevederile 
art.21 alin.4 lit.f, respectiv cheltuieli înregistrate în contabilitate care nu au la 
baz� un document justificativ. 
         Potrivit prevederilor legale, nu sunt declara�i inactivi, contribuabilii 
pentru care s-a pronun�at sau a fost adoptat� o hot�râre de dizolvare, pe cale 
de consecin�� tranzac�iile cu SC Y SRL Bucure�ti produc efecte juridice �i 
fiscale.  
         In conformitate cu prevederile legale, achizi�iile de bunuri au la baz� 
documente justificative �i toate facturile emise de furnizorii în cauz� con�in 
elementele prev�zute de art.155 alin.5 din Legea 571/2003 �i OMFP nr.1752 
�i 2374 �i sunt înso�ite de note de recep�ie care probeaz� intrarea în gestiune a 
m�rfurilor în sum� de ... lei, fapt ce înl�tur� caracterul nedeductibil al 
cheltuielilor cu achizi�ia acestor m�rfuri. 
         De asemenea, neadmiterea ca deductibile a cheltuielilor în sum� de … 
lei este în contradic�ie cu prevederile art.21 alin.1 din Legea nr.571/2003 �i 
art.23 din HG nr.44/2004 care calific� cheltuielile cu TVA ca deductibile în 
condi�iile în care bunurile la care se localizeaz� TVA au fost destinate 
realiz�rii de venituri impozabile. Ori, a�a cum rezult� din documentele 
justificative de desc�rcare a contului de stocuri în care au fost înregistrate, 
bunurile respective au fost destinate realiz�rii de venituri impozabile.  
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          Luând în considerare faptul c� societatea nu înregistreaz� obliga�ii de 
plat� legal determinate restante, major�rile de întârziere în sum� de ... lei nu 
sunt datorate.  
      b) Cu privire la crean�a fiscal� privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
major�rile de întârziere aferente  
          Determinarea bazei de impunere suplimentar� în sum� de ... lei privind 
TVA stabilit� ca obliga�ie suplimentar� c�tre buget în sum� de ... lei s-a f�cut 
prin neluarea în considerare a documentelor justificative �i eviden�elor 
contabile care, potrivit art.64 din OG nr.92/2003 constituie probe în stabilirea 
bazei de impunere.  
           In fundamentarea neacord�rii dreptului de deducere pentru TVA în 
sum� de ... lei aferent� opera�iunilor patrimoniale efectuate în perioada 2007 - 
2010 reflectate în achizitia unor bunuri de natura stocurilor, organele de 
inspec�ie fiscal� invoc� urm�toarele:  
- pentru TVA de ... lei, achizi�iile s-au f�cut de la societ��i neimpozabile din 

punct de vedere a taxei pe valoarea ad�ugat�.  
- pentru TVA de ... lei, achizi�iile s-au f�cut de la agen�i economici declara�i 

contribuabili inativi.  
- pentru TVA de ... lei, achizi�iile s-au f�cut de la societ��i aflate în lichidare 

judiciar�.  
          Astfel, în fundamentarea neacord�rii dreptului de deducere pentru TVA 
în sum� de ... lei se men�ioneaz� achizi�ii de la societ��i neimpozabile din 
punct de vedere al taxei, f�r� administrarea mijloacelor de prob�.  
          In conformitate cu prevederile art.65 din OG nr.92/2003, societatea a 
dovedit legalitatea din punct de vedere al TVA a deducerilor de ... lei prin 
prezentarea organelor de inspec�ie fiscal� a facturilor care con�in codul de 
înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autorit��ile fiscale române 
competente. 
           Pentru achizi�iile efectuate de la SC Y SRL Bucure�ti, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul de deducere pentru TVA în suma de ... 
lei, motivând c� societatea a intrat în lichidare judiciar�. 
          Fundamentarea neacord�rii dreptului de deducere s-a f�cut cu 
înc�lcarea prevederilor art.145 �i art.146 din Codul fiscal, în sensul c�, dreptul 
de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei, iar pentru exercitarea 
dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� s� de�in� o factur� emis� 
în conformitate cu prevederile legale.  
          De asemenea, potrivit art.78 alin.6 din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, nu vor fi declara�i inactivi, contribuabilii pentru care s-a 
pronun�at sau a fost adoptat� o hot�râre de dizolvare. 
          Organele de inspec�ie, contrar prevederilor art.11 alin 1 din Legea 
nr.571/2003 nu acord� drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
achizi�ii, în sum� de ... lei, invocând declararea agen�ilor economici ca 
inactivi.  
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          A�a cum rezult� din Raportul de inspec�ie fiscal�, societatea a realizat 
integral condi�iile pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ... lei, în sensul c�, achizi�iile au fost destinate utiliz�rii 
în folosul opera�iunilor taxabile �i, pentru toate opera�iunile de�ine facturi, 
validate de organele de inspec�ie ca fiind întocmite cu cuprinderea tuturor 
informa�iilor prev�zute la art.155 alin.5 din Codul Fiscal.  
          Concluzionând, agentul economic arat� c�, raportul dintre sistemul 
probatoriu prev�zut de Codul comercial �i cel prev�zut de Codul de procedur� 
fiscal�, este de completare �i nu de excludere, astfel c� facturile pentru care 
nu s-a acordat drept de deducere a taxei în sum� de ... lei reprezint� 
documente justificative prin care se probeaz� opera�iuni reale taxabile 
conform art.145-146 din Legea 571/2003.  
          Luând în considerare faptul c� societatea nu datoreaz� TVA în sum� de 
... lei, major�rile de întârziere în sum� de ... lei au fost calculate f�r� baz� 
legal�.  
 
        II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP Hunedoara, Activitatea 
de inspec�ie fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
      Impozitul pe profit, perioada supus� inspec�iei fiscale este 01.10.2007 - 
31.12.2009 �i taxa pe valoarea ad�ugat�, perioada supus� inspec�iei fiscale 
este 01.11.2007 - 28.02.2010. 
        Agentul economic a derulat în perioada verificat� tranzac�ii comerciale 
cu contribuabili inactivi, radia�i de la Registrul Comer�ului �i cu SC Y SRL 
Bucure�ti. 
       a) Cu privire la tranzac�iile desf��urate cu parteneri radia�i. 

Potrivit raportului emis de Compartimentul de schimb interna�ional de 
informa�ii Hunedoara privind declara�ia 394, SC X SRL a desf��urat rela�ii 
comerciale cu SC ... SRL Bucure�ti, societate radiat� cu data de 03.04.2007, 
valoarea total� tranzac�iilor declarate fiind în sum� de ... lei �i TVA aferent� 
în sum� de ... lei. 
         Organele de inspec�ie fiscal� nu au luat în considerare aceste tranzac�ii 
potrivit prevederilor art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
        Ca o consecin�� a celor prezentate, în conformitate cu prevederile  art. 21 
alin.(4) lit.f din Codul fiscal, sunt considerate cheltuieli nedeductibile fiscal, 
societatea neavând drept de deducere pentru cheltuielile în sum� de ... lei. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.126 alin.(1), 
coroborate cu prevederile art.146 alin.1 lit.a) din Legea nr.571/2003, 
societatea  nu are drept  de deducere a TVA în sum� de ... lei. 
     b) Cu privire la tranzac�iile desf��urate cu parteneri inactivi. 
         In raportul emis de Compartimentul de schimb interna�ional de 
informa�ii Hunedoara privind declara�ia 394, este înscris� ca societate inactiv� 
SC ... SRL Bucure�ti. Valoarea tranzac�iilor declarate este în sum� de ... lei �i 
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TVA aferent� în sum� de ... lei. Din m�rfurile achizi�ionate, au fost vândute 
m�rfuri a c�ror cost de achizi�ie este în sum� de ... lei. 
         De asemenea, SC ... SRL Bucure�ti este înscris� ca societate inactiv�. 
Valoarea tranzac�iilor declarate este în sum� de ... lei �i  TVA aferent� în 
sum� de ... lei. 
         Conform OANAF nr.1167/29.05.2009, SC ... SRL �i SC ... SRL au fost 
declarate inactive, începând cu data de 01.07.2009. 
         Prin înregistarea în eviden�a financiar contabil� a facturilor emise de  SC 
... SRL Bucure�ti �i SC ... SRL Bucure�ti, au fost înc�lcate prevederile art.21 
alin.(4) lit.r din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscale �i prevederile art.3 
alin(1) �i (2) din OANAF nr.575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i 
declararea contribuabililor inactivi.  

Urmare a celor ar�tate, cheltuielile cu marfa vândut� în sum� de ... lei 
sunt nedeductibile fiscal. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.153 alin.(8), 
coroborate cu prevederile art.146 alin.1 lit.a) din Legea nr.571/2003, 
societatea  nu are drept  de deducere a TVA în sum� de ... lei. 
         c) Cu privire la tranzac�iile desf��urate cu SC Y SRL Bucure�ti   
          Societatea a efectuat în cursul anilor 2007, 2008 �i 2009, achizi�ii de 
m�rfuri industriale (perdele �i plint�) în valoare de ... lei �i TVA în sum� de ... 
lei.  
          Potrivit datelor înregistrate în raportul emis de Compartimentul de 
schimb interna�ional de informa�ii Hunedoara privind declara�ia 394 au fost 
identificate neconcordan�e privind baza impozabil� �i TVA aferent� 
achizi�iilor declarate. SC Y SRL Bucure�ti nu a declarat aceste livr�ri c�tre 
SC X SRL prin declara�ia 394. Conform informa�iilor publice ale Registrului 
Comer�ului, SC Y SRL Bucure�ti este în procedur� de dizolvare. 

Prin adresa nr.../C/16.04.2010 s-a solicitat  Direc�iei generale de 
coordonare inspec�ie fiscal� Bucure�ti efectuarea unui control încruci�at la SC 
Y SRL Bucure�ti având ca obiectiv verificarea realit��ii �i legalit��ii 
opera�iunilor comerciale derulate. 
          Cu adresa nr.864430/29.04.2010, DGCIF Bucure�ti precizeaz� c� 
începând cu data de 09.10.2007, SC Y SRL Bucure�ti este în lichidare 
judiciar�, sediul social al societ��ii comerciale este fictiv iar la sediul secundar 
desf��oar� activitate o alt� societate, nefiind posibil� efectuarea controlului 
încruci�at. 

De asemenea, potrivit datelor furnizate de Direc�ia de informa�ii fiscale,  
SC Y SRL Bucure�ti nu a depus bilan�urile contabile pe anii 2004, 2005, 2006 
�i 2007, declara�iile fiscale privind obliga�iile fiscale aferente anului 2007, în 
propor�ie de 25 % pentru anul 2008 �i în propor�ie de 33% pentru anul 2009. 

SC Y SRL Bucure�ti prin nedepunerea declara�iei informative 394 �i a 
deconturilor de TVA nu declar� rela�iile comerciale �i livr�rile de bunuri 
efectuate c�tre SC X SRL �i implicit taxa pe valoarea adaugat� datorat� 
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bugetului de stat pentru livr�rile efectuate iar facturile fiscale emise nu 
îndeplinesc calitatea de document justificativ.  
           Organele de inspec�ie fiscal� nu au luat în considerare aceste tranzac�ii 
potrivit prevederilor art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
          Ca o consecin�� a celor prezentate, în conformitate cu prevederile  art. 
21 alin.(4) lit.f din Codul fiscal, sunt considerate cheltuieli nedeductibile 
fiscal, societatea neavând drept de deducere pentru cheltuielile în sum� de ... 
lei. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.128 alin.(1), 
coroborate cu prevederile art.145 alin.1 �i art 134^2 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003, societatea nu are drept  de deducere a TVA în sum� de ... lei. 
        d) Cu privire la achizi�iile care nu sunt aferente opera�iunilor impozabile  
           Societatea a înregistrat pe costuri în luna decembrie 2007, suma de ... 
lei reprezentând contravaloare achizi�ionare saltea Roma, conform facturii 
nr.../21.12.2007 emis� de SC ... SRL Bucure�ti . 
          Ca o consecin�� a celor prezentate, în conformitate cu prevederile art. 
19 alin.(1) �i art.21 alin.(1) din Codul fiscal, sunt considerate cheltuieli 
nedeductibile fiscal, societatea neavând drept de deducere pentru cheltuielile 
în sum� de ... lei. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.145 alin.2 lit.a) din 
Legea nr.571/2003, societatea nu are drept  de deducere a TVA în sum� de ... 
lei. 
       e) Cu privire la cheltuielile înregistrate în contabilitate f�r� document 
justificativ  
           Societatea a înregistrat pe costuri în luna decembrie 2007, suma de ... 
lei reprezentând TVA stabilit� suplimentar printr-un raport de inspec�ie 
fiscal� anterior. 
          Ca o consecin�� a celor prezentate, în conformitate cu prevederile art.21 
alin.(1) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct.23 lit.b) �i titlul VI din 
HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice, TVA înregistrat�  
pe cheltuieli este considerat� cheltuial� nedeductibil� fiscal, societatea 
neavând drept de deducere pentru suma de ... lei. 
        f) Cu privire la tranzac�iile desf��urate cu parteneri nepl�titori de TVA 
          Societ��ile comerciale nepl�titoare de TVA  înscrise în raportul emis de  
Compartimentul de schimb interna�ional de informa�ii Hunedoara privind 
declara�ia 394, sunt: 
- SC ... SRL Bucure�ti, cod fiscal ... 
- SC ... SRL Bucure�ti, cod fiscal ... 
- SC ... SRL Bucure�ti, cod fiscal ... 
- SC ... SRL Bucure�ti, cod fiscal ... 
- SC ... SRL Bucure�ti, cod fiscal ... 
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          Valoarea total� a tranzac�iilor declarate de SC X SRL cu parteneri 
nepl�titori de TVA  este în sum� de ... lei �i o TVA aferent� în sum� de ... lei. 

Ca o consecin�� a celor prezentate, în conformitate cu prevederile 
art.146 alin.(1) pct.1, art.155 alin.(5) lit.c) �i art.153 alin.(1) din Codul fiscal, 
societatea nu are drept  de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... 
lei. 

Urmare a celor de mai sus, în urma inspec�iei fiscale, în conformitate 
cu prevederile art.19 alin.(1) �i art.26 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, organele de inspec�ie fiscal� au determinat un impozit pe profit 
în sum� de … lei �i obliga�ii fiscale accesorii în sum� total� de … lei. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� 
suplimentar� privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei (din care ... 
lei reprezint� TVA nedeclarat� de societate la organul fiscal teritorial) �i 
obliga�ii fiscale accesorii în sum� total� de ... lei. 
      
      III. Având în vedere sus�inerile contestatoarei, constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�, actele normative invocate �i documentele existente la 
dosarul  cauzei, se desprind urm�toarele aspecte:  
           SC X SRL Sântandrei, înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului 
sub nr.J20/.../2001, cod unic de înregistrare fiscal� RO ..., reprezentat� legal 
prin doamna X, în calitate de administrator. 
          A. Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei �i taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta poate 
beneficia de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în condi�iile în care acestea sunt aferente unor facturi de achizi�ii 
emise de societ��i inactive, radiate, neînregistrate în scopuri de TVA, care nu 
declar� rela�iile comerciale derulate cu petenta sau care nu sunt aferente 
opera�iunilor impozabile.  
        Diferen�a suplimentar� la impozitul pe profit, rezult� ca urmare a 
stabilirii ca nedeductibile fiscal a cheltuielilor în sum� total� de … lei, astfel: 
- … lei - reprezint� cheltuieli înregistrate în eviden�a contabil� în baza facturii 
emis� pe numele SC X SRL de un operator economic radiat 
- … lei - reprezint� cheltuieli înregistrate în eviden�a contabil� în baza 
facturilor emise pe numele SC X SRL de operatori economici declara�i 
inactivi 
- … lei - reprezint� cheltuieli înregistrate în eviden�a contabil� în baza 
facturilor emise pe numele SC X SRL de un operator economic care nu 
declar� rela�iile comerciale �i livr�rile de bunuri efectuate c�tre societate, iar 
facturile fiscale emise nu îndeplinesc calitatea de document justificativ  
- … lei - reprezint� TVA înregistrat� pe costuri în eviden�a contabil� �i care a 
fost stabilit� suplimentar printr-un raport de inspec�ie fiscal� încheiat anterior 
- … lei - reprezint� cheltuieli înregistrate în eviden�a contabil� �i care nu sunt 
aferente opera�iunilor impozabile.  
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          La stabilirea impozitului pe profit suplimentar, organele de inspec�ie 
fiscal� au avut în vedere impozitul minim declarat �i datorat de agentul 
economic pentru 2009. 
        Diferen�a stabilit� suplimentar la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
total� de … lei rezult� ca urmare a nedeclar�rii la organul fiscal teritorial a 
TVA în sum� de … lei �i a neacord�rii deductibilit��ii taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei, astfel: 
- … lei - reprezint� TVA deductibil� înregistrat� în eviden�a contabil� din 
factura emis� pe numele SC X SRL de un operator economic radiat 
- … lei - reprezint� TVA deductibil� înregistrat� în eviden�a contabil� din 
facturile emise pe numele SC X SRL de operatori economici declara�i inactivi 
- … lei - reprezint� TVA deductibil� înregistrat� în eviden�a contabil� din 
facturile emise pe numele SC X SRL de un operator economic care nu declar� 
rela�iile comerciale �i livr�rile de bunuri efectuate c�tre societate, iar facturile 
fiscale emise nu îndeplinesc calitatea de document justificativ  
- … lei - reprezint� TVA deductibil� înregistrat� în eviden�a contabil� din 
facturile emise pe numele SC X SRL de operatori economici nepl�titori de 
TVA 
- … lei - reprezint� TVA deductibil� înregistrat� în eviden�a contabil� �i care 
nu este aferent� opera�iunilor impozabile. 
         a) Referitor la dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în condi�iile în care acestea sunt aferente unei facturi de achizi�ii 
emis� de o societate comercial� radiat� de la Oficiul Registrului Comer�ului. 
         In fapt, contribuabilul a înregistrat în eviden�a contabil� în anul 2007, 
factura de achizi�ie nr.../09.04.2008 emis� de SC ... SRL Bucure�ti, care 
potrivit informa�iilor furnizate de aplica�iile informatice ale Ministerului de 
Finan�e este radiat� de la Oficiul Registrului Comer�ului din data de 
03.04.2007.       
        Organele de inspec�ie fiscal� au apreciat c� petenta nu poate beneficia de 
drept de deducere pentru cheltuielile cu m�rfurile achizi�ionate în sum� de … 
�i pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� în suma de … lei, 
corespunz�toare acestora. 
           In drept, în materie de impozit pe profit, sunt aplicabile prevederile 
art.21 alin.(4) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit 
c�rora:  
         “(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;” 
           coroborate cu prevederile pct.44 din Normele de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004: 
         “Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe 
baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care 
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angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform 
reglement�rilor contabile în vigoare.” 
           In sensul prevederilor legale invocate, se re�ine c�, înregistr�rile în 
eviden�a contabil� se efectueaz� numai pe baz� de documente justificative, 
întocmite potrivit legii. 
           In situa�ia de fa��, emitentul facturii fiind o societate radiat� de la 
Oficiul Registrului Comer�ului, factura în cauz� nu are calitatea unui 
document justificativ, astfel c�, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� nu 
au acordat drept de deducere pentru cheltuielile în sum� de ... lei.  
            In materie de tax� pe valoarea ad�ugat�, în spe�� sunt aplicabile 
prevederile art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
potrivit c�rora: 
         “Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România 
cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art.128 - 130, constituie sau sunt asimilate 
cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu 
plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat 
a fi în România, în conformitate cu prevederile art.132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� 
impozabil�, astfel cum este definit� la art.127 alin.(1), ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre 
activit��ile economice prev�zute la art.127 alin.(2);” 
           De asemenea, potrivit art.127 alin.(1) �i alin.(2) din aceea�i lege, se 
prevede :            
         “Persoane impozabile �i activitatea economic� 
    (1) Este considerat� persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar�, 
de o manier� independent� �i indiferent de loc, activit��i economice de natura 
celor prev�zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei 
activit��i. 
    (2) În sensul prezentului titlu, activit��ile economice cuprind activit��ile 
produc�torilor comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv 
activit��ile extractive, agricole �i activit��ile profesiilor libere sau asimilate 
acestora. De asemenea, constituie activitate economic� exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate. ” 
           Totodat�, art.146 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede:          
         “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 
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prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art.155;” 
           In situa�ia de fa��, emitentul facturii fiind o societate radiat� de la 
Oficiul Registrului Comer�ului, factura în cauz� nu îndepline�te calitatea de 
document justificativ, astfel c�, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� nu 
au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... 
lei.  
         b) Referitor la dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în condi�iile în care acestea sunt aferente unor facturi de achizi�ii 
emise de societ��i comerciale declarate contribuabili inactivi. 
         Contribuabilul a înregistrat în eviden�a contabil� în perioada iulie - 
noiembrie 2009, facturi de achizi�ie m�rfuri de la SC ... SRL Bucure�ti �i SC 
... SRL Bucure�ti, care potrivit informa�iilor furnizate de aplica�iile 
informatice ale Ministerului de Finan�e sunt declarate ca inactive începând cu 
data de 01.07.2009, conform OANAF nr.1167/29.05.2009. 
         Organele de inspec�ie fiscal� au apreciat c� petenta nu poate beneficia 
de drept de deducere pentru cheltuielile cu m�rfurile achizi�ionate în sum� 
total� de … lei (… lei + … lei) �i pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� de 
… lei (… lei + … lei ), corespunz�toare acestora. 
           In drept, în materie de impozit pe profit, sunt aplicabile prevederile 
art.11 alin.(1), alin.(1^2) �i art.21 alin.(4) lit.r din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, potrivit c�rora:  
         Art.11 “(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) 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 al pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. Ordinul �i lista contribuabililor 
declara�i inactivi se comunic� contribuabililor c�rora le sunt destinate �i 
persoanelor interesate, prin afi�area pe pagina de internet a Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal�. 
         Art.21 “(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
     …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 suspendat în baza ordinului pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�.” 
           Aceste prevederi legale se coroboreaz� cu prevederile art.3 din  
Ordinul nr.575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i declararea 
contribuabililor inactivi, potrivit c�rora: 
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      “(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.” 
           Având în vedere prevederile legale, în mod legal organele de inspec�ie 
fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru cheltuielile în sum� de … lei.   
             In materie de tax� pe valoarea ad�ugat�, în spe�� sunt aplicabile 
prevederile art.11 alin.(1), alin.(1^2), art.146 alin.(1) lit.a) �i art.155 alin.(5) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  care precizeaz� urm�toarele:  
         Art.11 “(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) 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 al pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. Ordinul �i lista contribuabililor 
declara�i inactivi se comunic� contribuabililor c�rora le sunt destinate �i 
persoanelor interesate, prin afi�area pe pagina de internet a Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal�.” 
          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; …” 
          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; 
    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;” 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile art.3 din OANAF 
nr.605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a înregistr�rii 
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în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, 
care figureaz� în lista contribuabililor inactivi, potrivit c�ruia „anularea din 
oficiu a înregistr�rii în scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se 
efectueaz� cu data de întâi a lunii urm�toare public�rii în Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, a ordinului pre�edintelui Agen�iei de Administrare Fiscal� 
pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi”.  
           De asemenea, potrivit prevederilor art.3 din Ordinul nr.575/2006 
privind stabilirea condi�iilor �i declararea contribuabililor inactivi, se 
precizeaz�: 
         “(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.” 
           Având în vedere prevederile legale, în mod legal organele de inspec�ie 
fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ... lei.  
       c) Referitor la dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în condi�iile în care acestea sunt aferente unor facturi de achizi�ii de 
m�rfuri emise de SC Y SRL Bucure�ti, societate care se afl� în lichidare 
judiciar�, nu func�ioneaz� la sediul declarat, nu a depus declara�ii de impozite 
�i taxe, nu declar� rela�iile comerciale derulate cu petenta, neputându-se 
verifica astfel realitatea �i legalitatea opera�iunilor.  
        In perioada 02.12.2007 - 07.04.2008, SC X SRL �i-a exercitat dreptul de 
deducere atât a cheltuielilor cât �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� unor 
achizi�ii de m�rfuri de la SC Y SRL Bucure�ti, în baza unor facturi fiscale a 
c�ror valoare este sub 5.000 lei. Marfa a fost achitat� par�ial, facturile fiscale 
figurând achitate în numerar pe baza unor chitan�e emise de acest operator 
economic. 
        Urmare verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� nu s-a 
putut stabili realitatea �i legalitatea tranzac�iilor consemnate în facturile emise 
de furnizor c�tre SC X SRL, pe motiv c� societatea furnizoare nu a putut fi 
verificat� întrucât, fie nu a func�ionat la sediul declarat, fie nu a depus 
declara�ii fiscale, iar prin nedepunerea declara�iei informative 394 �i a 
deconturilor de TVA, nu declar� rela�iile comerciale �i livr�rile de bunuri 
efectuate c�tre SC X SRL �i implicit taxa pe valoarea adaugat� datorat� 
bugetului de stat pentru livr�rile efectuate, iar facturile fiscale emise nu 
îndeplinesc calitatea de document justificativ.  
          Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au considerat 
cheltuielile cu achizi�ia m�rfurilor de la furnizorul SC Y SRL Bucure�ti, 
efectuate în perioada decembrie 2007 - aprilie 2008, ca fiind cheltuieli 
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nedeductibile la calcul profitului impozabil, conform prevederilor art.21 alin.4 
lit.f din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
       De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� petenta nu 
poate beneficia de drept de deducere pentru pentru taxa pe valoarea ad�ugat� 
corespunz�toare acestora, conform prevederilor art.146 alin.1 lit.a din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
       Prin contesta�ie, petenta sus�ine c�, bunurile achizi�ionate sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale societ��ii, respectiv în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile �i de�ine facturi care fac dovada efectu�rii 
opera�iunilor de achizi�ie �i intr�rii în gestiune a bunurilor, înl�turând astfel 
caracterul nedeductibil al acestor cheltuieli.                                                               
       In drept, în materie de impozit pe profit, spe�ei în cauz� îi sunt aplicabile 
dispozi�iile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile 
HG nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, 
în vigoare perioadei supuse verific�rii, astfel: 
       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”. 
         Normele metodologice  
    Pct.12“Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 
impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile date în baza Legii contabilit��ii 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.” 
       Art.21 “(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în 
vigoare”. 
          Normele metodologice  
   Pct.22 “Cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile 
sunt cheltuielile înregistrate cu realizarea �i comercializarea bunurilor, 
prestarea serviciilor sau executarea lucr�rilor, inclusiv cele reglementate 
prin acte normative în vigoare”. 
       Având în vedere prevederile legale, 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. 
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       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. 
       De asemenea, veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit 
reglement�rilor contabile. 
       Din analiza raportului de inspec�ie fiscal� care a stat la baza emiterii 
deciziei de impunere contestat�, se re�ine c�, în perioada verificat�, agentul 
economic a înregistrat în eviden�a contabil� �i �i-a exercitat dreptul de 
deducere pentru cheltuieli în sum� de … lei aferente bunurilor achizi�ionate în 
baza facturilor emise de SC Y SRL Bucure�ti, de�i acesta, la momentul 
emiterii, din controlul încruci�at �i din informa�iile furnizate de aplica�iile 
informatice ale Ministerului de Finan�e, au rezultat aspecte precum: 
- opera�iunile economice derulate în perioada verificat� între SC X SRL �i SC 
Y SRL Bucure�ti nu au fost declarate de cea din urm� prin declara�ia 
informativ�, cod 394 privind livr�rile efectuate pe teritoriul na�ional  
- societatea furnizoare, începând cu data de 09.10.2007 este în lichidare 
judiciar�, sediul social al societ��ii este fictiv, iar la sediul secundar î�i 
desf��oar� activitatea o alt� societate 
- SC Y SRL Bucure�ti nu a depus bilan�urile contabile pe perioada anilor 
2004 - 2007 �i nici declara�iile fiscale privind obliga�iile fiscale aferente 
anului 2007, în propor�ie de 25 % pentru anul 2008 �i în propor�ie de 33% 
pentru anul 2009. 
           Astfel, de�i organele de inspec�ie fiscal� constat� c� facturile de 
cump�rare sunt înregistrate în contabilitate nu acord� deductibilitate la 
calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu achizi�ia de m�rfuri, în temeiul 
art.21 alin.4 lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: 
           “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;” 
     coroborate cu prevederile din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal: 
    44. “Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe 
baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care 
angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform 
reglement�rilor contabile în vigoare.” 
       Potrivit actelor normative mai sus citate, se re�ine c� legiuitorul a 
prev�zut faptul c� nu pot fi înregistrate în contabilitate, cheltuieli în baza unor 
documente care nu îndeplinesc condi�iile impuse de art.6 din Legea 
nr.82/1991, republicat�, conform c�rora: 
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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 înregistrarilor în 
contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si 
aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dupa caz.” 
       De asemenea, anexa nr.1 A “Norme generale” din OMEF nr.3512/2008 
privind documentele financiar contabile, prevede: 
     Pct.1 “Persoanele prev�zute la art.1 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, 
republicat�, consemneaz� opera�iunile economico-financiare, în momentul 
efectu�rii lor, în documente justificative, pe baza c�rora se fac înregistr�ri în 
contabilitate (jurnale, fi�e �i alte documente contabile, dup� caz)” 
     Pct.2 “Documentele  justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele 
elemente principale: 
- denumirea documentului; 
- denumirea/numele �i prenumele �i, dup� caz, sediul/adresa persoanei 
juridice/fizice care întocme�te documentul; 
- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
- men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico 
financiare (când este cazul); 
- con�inutul opera�iunii economico-financiare �i, atunci când este necesar, 
temeiul legal al efectuctu�rii acesteia; 
- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare 
efectuate, dup� caz; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de 
efectuarea opera�iunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribu�ii de 
control financiar preventiv �i ale persoanelor în drept s� aprobe opera�iunile 
respective, dup� caz; 
- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor 
efectuate. 
      Documentele care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate pot dobândi 
calitatea de document justificativ numai în condi�iile în care furnizeaz� toate 
informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare.” 
      Pct.3 “În cuprinsul oric�rui document emis de c�tre o societate 
comercial�  trebuie s� se men�ioneze �i elementele prev�zute de legisla�ia din 
domeniu, respectiv forma juridic�, codul unic de înregistrare �i capitalul 
social, dup� caz.” 
     Pct.15 “Factura se întocme�te �i se utilizeaz� în conformitate cu 
prevederile Codului fiscal.” 
       Din cuprinsul dispozi�iilor legale antecitate, se desprinde clar concluzia 
c� nu poate fi diminuat� baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit, 
dac� documentele ce stau la baza înregistr�rii în contabilitate (în spe�� 
facturile fiscale) nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de 
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dispozi�iile legale în vigoare (în concret art.155 alin.(5) din Codul fiscal) la 
data efectu�rii opera�iunii, ori dac� informa�iile din aceste documente con�in 
date neconforme cu realitatea. 
       Acceptarea �i înregistrarea unor astfel de facturi, nu exonereaz� 
contestatoarea de obliga�ia de a desf��ura un comer� prudent �i de a face 
verific�ri minimale cel pu�in în ceea ce prive�te datele de identificare corecte 
la momentul tranzac�iilor ale partenerilor s�i, dac� bineîn�eles dore�te s� 
beneficieze de deductibilitate. 
       Considerentele de mai sus, sunt în deplin� concordan�� �i cu îndrum�rile 
date de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie prin Decizia nr.V din 15.01.2007 
referitoare la imposibilitatea deducerii taxei pe valoarea ad�ugat� �i a 
diminu�rii bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit, în cazul în 
care, documentele justificative cuprind men�iuni incomplete, inexacte sau care 
nu corespund  realit��ii, ori care nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de 
dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunilor pentru care s-a 
solicitat ori exercitat dreptul de deducere. 
       Astfel, referitor la opera�iunile economice înscrise în documentele 
justificative, acestea  au drept scop înregistrarea în contabilitate �i prezentarea 
fidel� a opera�iunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea 
economic�, punând în eviden�� drepturile �i obliga�iile, precum �i riscurile 
asociate acestor opera�iuni. 
       De asemenea, documentele care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate a opera�iunilor economico - financiare trebuie s� reflecte 
întocmai modul cum acestea se produc, respectiv s� fie în concordan�� cu 
realitatea. In cazul de fa�� supus analizei, dac� tranzac�iile nu sunt în 
concordan�� cu realitatea, nici documentele (facturile) în baza c�rora petenta 
le-a înregistrat în contabilitate nu sunt în concordan�� cu realitatea �i în 
consecin�� nu au calitatea de document justificativ. 
       Potrivit Legii contabilit��ii nr.82/1991, realitatea opera�iunilor este strâns 
legat� de identificarea furnizorului �i a activit��ii desf��urate de acesta. 
       Ori a�a cum s-a re�inut, petenta a înregistrat în eviden�a contabil� facturi 
fiscale în care sunt tip�rite date de identificare ale furnizorului ce nu 
corespund realit��ii, sediul social al societ��ii comerciale este fictiv, nefiind 
posibil� efectuarea controlului încruci�at având ca obiectiv verificarea 
realit��ii �i legalit��ii opera�iunilor comerciale derulate, rezultând astfel c� 
petenta a dat provenien�� acestor bunuri. 
       Chiar dac� completarea facturilor cu datele de identificare ale partenerilor  
reprezint� un aspect de natur� formal� �i nu unul de substan�� a tranzac�iilor 
respective, legiuitorul a prev�zut c� fiecare persoan� impozabil� la momentul 
efectu�rii unei opera�iuni economice s� se identifice.          
       Neînscrierea pe facturi a acestor informa�ii obligatorii în concordan�� cu 
realitatea, conduce la sanc�ionarea persoanei impozabile, chiar dac� 
opera�iunea economic� a avut loc �i este pe deplin justificat�.  
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       De asemenea, s-au re�inut aspecte potrivit c�rora, societatea furnizoare, 
începând cu data de 09.10.2007 este în lichidare judiciar�, ori toate actele 
emanând de la societate trebuie s� arate c� aceasta este în lichidare. 
       Potrivit prevederilor legale din Legea societ��ilor nr.31/1990 Republicat�: 
     Art.233 “(1) Dizolvarea societ��ii are ca efect deschiderea procedurii 
lichid�rii. Dizolvarea are loc f�r� lichidare, în cazul fuziunii ori diviz�rii 
totale a societ��ii sau în alte cazuri prev�zute de lege. 
    (2) Din momentul dizolv�rii, directorii, administratorii, respectiv 
directoratul, nu mai pot întreprinde noi opera�iuni. În caz contrar, ace�tia 
sunt personal �i solidar r�spunz�tori pentru ac�iunile întreprinse. 
    (3) Interdic�ia prev�zut� la alin. (2) se aplic� din ziua expir�rii termenului 
fixat pentru durata societ��ii ori de la data la care dizolvarea a fost hot�rât� 
de adunarea general� sau declarat� prin sentin�� judec�toreasc�. 
    (4) Societatea î�i p�streaz� personalitatea juridic� pentru opera�iunile 
lichid�rii, pân� la terminarea acesteia.” 
       Art.252 “(1) Pentru lichidarea �i repartizarea patrimoniului social, chiar 
dac� în actul constitutiv se prev�d norme în acest scop, sunt obligatorii 
urm�toarele reguli: 
    a) pân� la preluarea func�iei de c�tre lichidatori, administratorii �i 
directorii, respectiv membrii directoratului, continu� s�-�i exercite atribu�iile, 
cu excep�ia celor prev�zute la art. 233; 
    b) actul de numire a lichidatorilor, men�ionând puterile conferite acestora 
sau sentin�a care îi �ine locul, precum �i orice act ulterior care ar aduce 
schimb�ri cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, 
prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comer�ului, pentru a fi înscrise 
de îndat� �i publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
    (2) Numai dup� îndeplinirea formalit��ilor de la alin. (1) lichidatorii vor 
depune semn�tura lor în registrul comer�ului �i vor exercita aceast� func�ie. 
    (3) *** Abrogat 
    (4) În afar� de dispozi�iile prezentului titlu, se aplic� societ��ilor în 
lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv �i prin lege, în m�sura în care 
nu sunt incompatibile cu lichidarea. 
    (5) Toate actele emanând de la societate trebuie s� arate c� aceasta este în 
lichidare.” 
          Prin prisma celor ar�tate, se re�ine faptul c�, 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 pe 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, cunoa�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� 



 
     ����

 
 

 18 

solicite documente legal aprobate �i s� verifice nu numai marfa primit�, în 
ceea ce prive�te cantitatea, calitatea �i caracteristicile specifice sau dorite, ci �i 
modul de completare a documentelor în care s-a consemnat livrarea acesteia. 
         Drept urmare, facturile în cauz�, nu pot fi considerate documente 
justificative care s� stea la baza înregistr�rilor în contabilitate, în sensul celor 
mai sus men�ionate, astfel încât SC X SRL s� beneficieze de drept de 
deducere a cheltuielilor înscrise în acestea. 
       In ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, spe�ei în cauz� îi sunt 
aplicabile prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, în vigoare perioadei supuse verific�rii, astfel: 
       Art.134^1 “Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de 
servicii: 
       (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data 
prest�rii serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol…” 
     Art.134^2 “Exigibilitatea pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
       (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 
     (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), exigibilitatea taxei intervine: 
    a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul 
generator; 
    b) la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans efectuate 
înainte de data la care intervine faptul generator. …” 
         Art.145 “Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
     (1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
    (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;…”  
        Totodat�, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, legiuitorul vine cu impunerea respect�rii condi�iilor prev�zute la 
art.146 alin.(1) lit.a) din acela�i act normativ : 
        “(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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5); […]”. 
       Prin urmare, persoana impozabil� pentru a beneficia de acordarea 
dreptului de deducere a TVA trebuie s� justifice exercitarea acestui drept în 
baza exemplarului original al facturii care s� cuprind� informa�iile prev�zute 
la art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv: 
    “(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; 
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    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art.153, 
dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art.153, 
ale reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este 
stabilit în România �i �i-a desemnat un reprezentant fiscal, dac� acesta din 
urm� este persoana obligat� la plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, 
ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de înregistrare în 
scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este înregistrat, conform art. 
153, precum �i adresa exact� a locului în care au fost transferate bunurile, în 
cazul livr�rilor intracomunitare de bunuri prev�zute la art.143 alin.(2) lit. d); 
… n) indicarea ...  urm�toarelor men�iuni: 
...2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile art.150 alin. 
(1) lit. b) - d) �i g) sau ale art. 160, o men�iune la prevederile prezentului titlu 
sau ale Directivei a 6-a ori men�iunea "taxare invers�"; 
...p) orice alt� men�iune cerut� de acest titlu.” 
       Având în vedere prevederile legale incidente, se re�ine c� orice persoan� 
impozabil� are dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�iilor dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, iar justificarea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� se efectueaz� cu factura fiscal� legal întocmit�, 
care s� cuprind� men�iuni ce corespund realit��ii. 
       Din interpretarea textelor de lege, se re�ine c� legiuitorul condi�ioneaz� 
acordarea dreptului de deducere al taxei pe valoarea ad�ugat� de îndeplinirea 
atât a cerin�elor de fond cât �i a cerin�elor de form�, îndeplinirea cerin�elor de 
fond reglementând îns��i existen�a dreptului de deducere, iar cele de form� 
condi�iile de exercitare a acestuia. 
       De asemenea, dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii 
taxei, faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii 
serviciilor, cu excep�iile prev�zute în mod expres de legea fiscal�, iar 
exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 
       Ca principiu general, taxa pe valoarea ad�ugat� se bazeaz� pe 
mecanismul deductibilit��ii �i pentru aplicarea c�ruia, fiecare subiect 
calculeaz� taxa asupra pre�urilor bunurilor vândute sau serviciilor prestate �i 
deduce taxa care a grevat costul elementelor constitutive ale acestui pre�. 
       De asemenea, în ceea ce prive�te TVA, în raport de situa�ia de fapt 
prezentat� anterior la cap�tul de cerere privind deductibilitatea cheltuielilor, 
nu se poate porni de la premiza c� furnizorii societ��ii au colectat TVA �i �i-
au achitat obliga�ia la bugetul general consolidat al statului, astfel încât 
potrivit mecanismului descris mai sus, petenta s� aib� dreptul s� î�i deduc� 
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TVA aferent� achizi�iilor efectuate de la furnizorul în numele c�ruia au fost 
emise facturile fiscale în cauz�. 
       Referitor la r�spunderea individual� pentru plata taxei pe valoarea 
ad�ugat�, se re�in prevederile art.151^2 alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
   “(1) Beneficiarul este �inut r�spunz�tor individual �i în solidar pentru plata 
taxei, în situa�ia în care persoana obligat� la plata taxei este furnizorul sau 
prestatorul, conform art.150 alin.(1) lit.a), dac� factura prev�zut� la art. 155 
alin. (5):  
  … b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce prive�te una dintre 
urm�toarele informa�ii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în 
scopuri de TVA al p�r�ilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor 
livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calcul�rii bazei de 
impozitare;” 
       Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
beneficiarul este �inut r�spunz�tor individual �i în solidar pentru plata taxei, 
dac� factura prev�zut� la art.155 alin.(5), cuprinde date incorecte/incomplete 
în ceea ce prive�te informa�iile pe care cuprinde factura fiscal�. 
       Mai mult, având în vedere c� începând cu data de 09.10.2007 SC Y SRL 
Bucure�ti se afl� în lichidare judiciar�, bunurile livrate de aceast� societate 
intrau sub inciden�a m�surilor de simplificare prev�zute de art.160 alin.2 lit.b) 
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, potrivit c�rora: 
        “(2) Bunurile �i serviciile pentru livrarea sau prestarea c�rora se aplic� 
m�surile de simplificare sunt: 
    … b) bunurile �i/sau serviciile livrate ori prestate de sau c�tre persoanele 
pentru care s-a deschis procedura de insolven��, cu excep�ia bunurilor livrate 
în cadrul comer�ului cu am�nuntul;...” 
       (3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute la alin.(2) 
furnizorii sunt obliga�i s� înscrie men�iunea "taxare invers�", f�r� s� înscrie 
taxa aferent�. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa 
aferent�, pe care o eviden�iaz� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� 
deductibil� în decontul de tax�. Pentru opera�iunile supuse m�surilor de 
simplificare nu se face plata taxei între furnizor �i beneficiar. 
       (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât 
furnizorii/prestatorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în care 
furnizorul/prestatorul nu a men�ionat "taxare invers�" în facturile emise 
pentru bunurile/serviciile care se încadreaz� la alin.(2), beneficiarul este 
obligat s� aplice taxare invers�, s� nu fac� plata taxei c�tre 
furnizor/prestator, s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea "taxare 
invers�" în factur� �i s� îndeplineasc� obliga�iile prev�zute la alin.(3). 
       Potrivit prevederilor legale enun�ate mai sus, atât furnizorii cât �i 
beneficiarii, care sunt înregistra�i în scopuri de TVA, au obliga�ia s� aplice 
m�surile de simplificare, fiind �inu�i responsabili în egal� m�sur� de aplicarea 
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acestor prevederi, precizând în mod expres situa�ia în care furnizorul nu 
respect� prevederile privind taxarea invers�, caz în care beneficiarul este 
obligat s� fac� aplica�iunea acesteia, respectiv s� nu fac� plata taxei pe 
valoarea ad�ugat� c�tre furnizor, s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea 
„taxare invers�” în factura primit� �i s� eviden�ieze taxa pe valoarea ad�ugat� 
atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� în decontul de TVA, 
îndeplinind astfel obliga�iile prev�zute la alin.(3).  
       Pe cale de consecin��, societatea contestatoare �i-a exercitat doar dreptul 
de deducere pentru facturi care au fost emise de c�tre furnizor conform 
art.140 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
       De asemenea, Legea nr.85/2006 privind procedura insolven�ei, prevede: 
      Art.45 “(1) Dup� r�mânerea irevocabil� a hot�rârii de deschidere a 
procedurii toate actele �i coresponden�a emise de debitor, administratorul 
judiciar sau lichidator vor cuprinde, în mod obligatoriu �i cu caractere 
vizibile, în limbile român�, englez� �i francez�, men�iunea în insolven��, in 
insolvency, en procedure collective. 
    (2) Dup� intrarea în reorganizare judiciar� sau faliment, actele �i 
coresponden�a vor purta, în condi�iile prev�zute la alin. (1), men�iunea în 
reorganizare judiciar�, in judicial reorganisation, en redressement sau, dup� 
caz, în faliment, in bankruptcy, en faillite. Dup� intrarea în procedura 
simplificat� se va face, de asemenea, men�iunea în faliment, in bankruptcy, en 
faillite.” 
       Art.46 “(1) În afar� de cazurile prev�zute la art.49 sau de cele autorizate 
de judec�torul-sindic, toate actele, opera�iunile �i pl��ile efectuate de debitor 
ulterior deschiderii procedurii sunt nule.” 
       In concluzie, fa�� de situa�ia de fapt �i de drept prezentat�, taxa pe 
valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza 
impozabil� la stabilirea impozitului pe profit, în cazul în care, documentele 
justificative cuprind men�iuni incomplete sau care nu corespund realit��ii, 
astfel c�, organele de solu�ionare a contesta�iei re�in c� în mod corect nu s-a 
acordat drept de deducere a cheltuielilor în sum� de … lei �i a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� … lei.  

De asemenea, referitor la sus�inerea petentei potrivit c�reia nu sunt 
declara�i inactivi, contribuabilii pentru care s-a pronun�at sau a fost adoptat� o 
hot�râre de dizolvare, se re�ine faptul c�, la stabilirea nedeductibilit��ii 
cheltuielilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� au 
avut în vedere c�, furnizorul nu declar� rela�iile comerciale �i livr�rile de 
bunuri efectuate c�tre SC X SRL, iar facturile fiscale emise nu îndeplinesc 
calitatea de document justificativ.  
       d) Referitor la dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, în 
condi�iile în care aceasta este aferent� unor facturi de achizi�ii emise de 
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diver�i furnizori care, potrivit informa�iilor furnizate de aplica�iile informatice 
ale Ministerului de Finan�e, sunt nepl�titori de TVA . 
        In fapt, în cursul perioadei decembrie 2007 - iulie 2009, SC X SRL a 
achizi�ionat m�rfuri de la SC … SRL Bucure�ti, SC ... SRL Bucure�ti, SC ... 
SRL Bucure�ti, SC ... SRL Bucure�ti �i SC ... SRL Bucure�ti.  
        Pentru facturile fiscale în cauz�, SC X SRL �i-a exercitat dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei.         
        Organele de inspec�ie fiscal� au apreciat c� petenta nu poate beneficia de 
drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� acestora în sum� 
total� de … lei, re�inând c� societatea comercial� a dedus eronat TVA din 
facturile fiscale, deoarece societ��ile comerciale în cauz�,  nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA.  
         In drept, prevederile art.145 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz� referitor la regimul 
deducerilor, urm�toarele: 
        “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;” 
              iar la art.146 alin.1 al aceluia�i act normativ, referitor la condi�iile de 
exercitare a dreptului de deducere, se stipuleaz�: 
    “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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art.155 alin.(5);” 
              Prevederile art.155 alin.5 din acela�i act normativ precizeaz�: 
      “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; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art.153, 
dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
… e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art.153, 
ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; …” 
             Din coroborarea textelor de lege men�ionate, se re�ine c� este admis� 
la deducere taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� realiz�rii de opera�iuni 
taxabile, opera�iuni care s� aib� leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat� 
de societate. Totodat� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� trebuie justificat� 
cu factura fiscal� care s� cuprind� toate informa�iile corecte prev�zute de lege. 
            Potrivit bazei de date a Ministerului Finan�elor Publice, s-a constatat 
c� societ��ile comerciale SC … SRL Bucure�ti, SC ... SRL Bucure�ti, SC ... 
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SRL Bucure�ti, SC ... SRL Bucure�ti �i SC ... SRL Bucure�ti, nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA. 
             Prevederile art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz� referitor la regimul special 
de scutire pentru întreprinderile mici, urm�toarele: 
    “(8) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire: 
      a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi�iilor, în condi�iile art. 
145 �i 146; 
    b) nu are voie s� men�ioneze taxa pe factur� sau alt document; 
    c) este obligat� s� men�ioneze pe orice factur� o referire la prezentul 
articol, pe baza c�reia se aplic� scutirea. 
              iar la art.150 alin.3 al aceluia�i act normativ, referitor la persoanele 
obligate la plata taxei pentru opera�iunile taxabile din România, se stipuleaz�: 
    “(3) Orice persoan� care înscrie taxa pe o factur� sau în orice alt 
document care serve�te ca factur� este obligat� la plata acesteia. 
              Normele metodologice pentru aplicarea alin.(3): 
    “58. (1) În sensul art.150 alin.(3) din Codul fiscal, orice persoan� ce 
înscrie în mod eronat taxa într-o factur� sau un alt document asimilat unei 
facturi, va pl�ti aceast� tax� la bugetul statului, iar beneficiarul nu va avea 
dreptul s� deduc� aceast� taxa. În acest caz, beneficiarul poate solicita 
furnizorului sau prestatorului corectarea facturii întocmite în mod eronat, 
prin emiterea unei facturi cu semnul minus �i a unei facturi noi corecte.” 
         Din coroborarea textelor de lege men�ionate se re�ine c� nu este admis� 
la deducere taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� în mod eronat într-o factur�. 
         Luând în considerare cele ar�tate �i având în vedere temeiurile de drept 
avute în vedere de legiuitor în vederea exercit�rii dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat�, organele de solu�ionare re�in c� în mod corect nu 
s-a acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� … lei.  
      e) Referitor la dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în condi�iile în care nu sunt aferente veniturilor, iar petenta nu 
aduce argumente care s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 
          Societatea a înregistrat pe costuri în luna decembrie 2007, factura 
nr.../21.12.2007 emis� de SC ... SRL Bucure�ti, în sum� de ... lei reprezentând 
contravaloare achizi�ionare saltea Roma. 
          Organele de inspec�ie fiscal� au apreciat c� petenta nu poate beneficia 
de drept de deducere pentru cheltuiala cu marfa achizi�ionat� în sum� … lei �i 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� de … lei, aceasta nefiind aferent� 
veniturilor. 
          In drept, în materie de impozit pe profit, potrivit prevederilor art.21 
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare perioadei 
supuse verific�rii: 
        Art.21 “(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
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venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în 
vigoare”. 
         Având în vedere prevederile legale, profitul impozabil se determin� ca 
diferen�� între veniturile impozabile �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile. 
         Se re�ine faptul c�, legiuitorul a prev�zut c� pentru a ob�ine dreptul de 
deducere a cheltuielilor, un contribuabil trebuie s� fac� dovada c� acestea au 
fost efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 
         In ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, spe�ei în cauz� îi sunt 
aplicabile prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare perioadei 
supuse verific�rii, astfel: 
       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;…”  
          Având în vedere prevederile legale incidente, se re�ine c� orice 
persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�iilor dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile. 
          De asemenea, în spe�a sunt incidente �i prevederile art.206 alin.1 lit.c �i 
lit.d din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
precizeaz�: 
       “Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; [...]", 
      iar la art.213 al aceluia�i act normativ, referitor la solu�ionarea 
contesta�iei, se stipuleaz�: 
       “(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele 
de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. 
Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii…” 
    …(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei …” 
       Norme metodologice: 
    182.1. “În temeiul art.182 alin.(4) din Codul de procedur� fiscal�, 
contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a organelor 
de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, 
chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie 
fiscal�.” 
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            In concluzie, fa�� de situa�ia de fapt �i de drept prezentat�, taxa pe 
valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza 
impozabil� la stabilirea impozitului pe profit, în cazul în care, bunurile 
achizi�ionate nu sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, 
respectiv, în scopul realiz�rii de venituri impozabile, organele de solu�ionare 
re�inând c� în mod corect nu s-a acordat drept de deducere a cheltuielilor în 
sum� de … lei �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� în sum� … lei.  
          f) Referitor la dreptul de deducere a cheltuielilor cu taxa pe valoarea 
ad�ugat�, în condi�iile în care, cheltuielile nu au fost efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile. 
          In fapt, societatea a înregistrat pe costuri în luna decembrie 2007 �i �i-a 
exercitat dreptul de deducere pentru cheltuieli în sum� de … lei reprezentând 
TVA stabilit� suplimentar printr-un act de control încheiat anterior. 
            Organele de inspec�ie fiscal� au apreciat c� petenta nu poate beneficia 
de drept de deducere pentru cheltuiala cu taxa pe valoarea ad�ugat�. 
          In drept, potrivit prevederilor art.21 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, în vigoare perioadei supuse verific�rii: 
           Art. 21 “(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizarii de 
venituri impozabile, inclusive cele reglementate prin acte normative în 
vigoare.” 
          coroborate cu prevederile din HG nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal: 
   23. “În sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în 
scopul realiz�rii de venituri impozabile �i urm�toarele: 
  …b) cheltuielile generate de taxa pe valoarea ad�ugat� ca urmare a 
aplic�rii proratei, în conformitate cu prevederile titlului VI "Taxa pe 
valoarea ad�ugat�" din Codul fiscal, precum �i în alte situa�ii când taxa pe 
valoarea ad�ugat� este înregistrat� pe cheltuieli, în situa�ia în care taxa pe 
valoarea ad�ugat� este aferent� unor bunuri sau servicii achizi�ionate în 
scopul realiz�rii de venituri impozabile;” 
           In materie de tax� pe valoarea ad�ugat�, se re�ine faptul c�, legiuitorul 
a prev�zut c� orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate 
sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
           Având în vedere c�, printr-un act de control încheiat anterior, în sarcina 
petentei a fost determinat� suplimentar, tax� pe valoarea ad�ugat�, persoana 
impozabil� nu a beneficiat de acordarea dreptului de deducere la momentul 
efectu�rii achizi�iilor, organele de control re�inând c� acestea nu au fost 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, respectiv bunurile la 
care s-a localizat TVA nu au fost destinate realiz�rii de venituri impozabile. 
             Fa�� de situa�ia de fapt �i de drept prezentat�, nu se poate diminua 
baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit cu TVA stabilit� 
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suplimentar printr-un act de control încheiat anterior, organele de solu�ionare 
re�inând c� în mod corect nu s-a acordat drept de deducere a cheltuielilor în 
sum� de … lei.  
       g) Societatea înregistreaz� o TVA nedeclarat� organului fiscal teritorial în 
sum� de ... lei. 
              Potrivit prevederilor art.22 “Obliga�iile fiscale” din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
       “Prin obliga�ii fiscale, în sensul prezentului cod, se în�elege: 
    a) obliga�ia de a declara bunurile �i veniturile impozabile sau, dup� caz, 
impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat; 
    b) obliga�ia de a calcula �i de a înregistra în eviden�ele contabile �i fiscale 
impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat; 
c) obliga�ia de a pl�ti la termenele legale impozitele, taxele, contribu�iile �i 
alte sume datorate bugetului general consolidat;…” 
           Ca urmare, se re�ine faptul c�, persoana impozabil� are obliga�ia ca, pe 
lâng� constituirea obliga�iei fiscale în eviden�a contabil�, aceasta s� 
îndeplineasc� �i obliga�ia de a declara �i obliga�ia de plat� a crean�elor fiscale 
la organul fiscal teritorial, în spe�a, TVA în sum� de ... lei.  
             
           In concluzie, fa�� de situa�ia de fapt �i de drept prezentat�, taxa pe 
valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza 
impozabil� la stabilirea impozitului pe profit, în cazul în care, documentele 
justificative cuprind men�iuni incomplete sau nu corespund realit��ii, iar 
organele de solu�ionare re�in c� în mod corect nu s-a acordat drept de 
deducere a cheltuielilor în sum� total� de … lei �i a taxei pe valoarea ad�ugat� 
în sum� … lei.  
           De asemenea, având în vedere situa�ia de fapt �i de drept prezentat�, se 
re�ine c� organele de control în mod legal au stabilit ca datorat� în sarcina SC 
X SRL diferen�a suplimentar� de impozit pe profit în sum� de … lei �i TVA 
în sum� de … lei. 
          Pe cale de consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat� de SC X SRL Sântandrei, în baza prevederilor art.216 alin.1 din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.11.1 lit.a) 
din OANAF nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
potrivit c�rora: “contesta�ia poate fi respins� ca: a) neîntemeiat�, în situa�ia 
în care argumentele de fapt �i de drept prezente în sus�inerea contesta�iei nu 
sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal 
atacat”. 
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         B. Referitor la obliga�iile fiscale accesoriile în sum� total� de … lei, 
aferente impozitului pe profit în sum� de … lei �i aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� acestea sunt 
datorate, în condi�iile în care, potrivit considerentelor prezentate anterior, 
debitul care le-a generat este legal datorat. 
            In fapt, potrivit deciziei de impunere nr… din 25.11.2010, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina petentei accesorii în sum� de … lei 
aferente impozitului pe profit în sum� de … lei �i accesorii în sum� de … lei 
aferente TVA suplimentar� în sum� de … lei. 
            Având în vedere faptul c� obliga�iile fiscale accesorii reprezint� o 
m�sur� accesorie în raport cu debitul care le-a generat, conform principiului 
de drept “accesorium sequitur principale” �i întrucât potrivit considerentelor 
prezentate anterior la litera A. s-a re�inut ca fiind legal datorat impozitul pe 
profit în sum� de … lei �i TVA în sum� de … lei, pe cale de consecin�� �i 
accesoriile în sum� total� de … lei sunt datorate de petent�.  
 
          Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art.216 alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea contesta�iilor 
formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative fiscale, în 
baza referatului nr.                                       , se 
 
                                                    DECIDE: 
 
           Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
Sântandrei împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../25.11.2010 �i care 
vizeaz� suma de ... lei reprezentând: 
-   ... lei - impozit pe profit stabilit suplimentar  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente. 
          
             Prezenta decizie se comunic� la: 

- SC X SRL Sântandrei  
- Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara,          
     Inspec�ia fiscal�, cu aplicarea prevederilor pct.7.6. din OANAF   
     nr.450/2013. 
      

            Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ 
competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 
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DIRECTOR GENERAL, 
                                            


