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Ministerul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală     
Direc Ń ia  General ă  a F inan Ńelor Publ ice a Jude Ńului  Harghi ta 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 144  din  2011  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

SC X SRL, 
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr. .../2011 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
Activitatea de InspecŃie Fiscală, prin adresa nr. .../2011, asupra contestaŃiei 
formulate de SC X SRL - CIF RO ..., cu sediul în ..., JudeŃul Harghita. 

ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei de impunere nr. F-HR 
.../2011 emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală, pentru suma de ... lei , 
reprezentând taxa pe valoare adăugată respinsă la rambursare. 

 
ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 (1) din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205, art.209 (1) şi 
art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală - republicat în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este investită să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 

 
I. SC X SRL, prin contestaŃia înregistrată la Activitatea de InspecŃie 

Fiscală sub nr. .../2011, solicită anularea deciziei de impunere nr. F-HR .../2011 
şi aprobarea rambursării a soldului negativ de TVA, invocând următoarele 
motive: 

Organul fiscal stabileşte în sarcina societăŃii TVA de plată în suma 
de ... lei aferent facturilor emise de SC Y SRL – societatea declarată inactiv de 
la data de 07.10.2010.  

Societatea contestatară invocă faptul că a consultat pagina 
Ministerului de FinanŃe la data derulării operaŃiunilor unde nu a găsit nici o 
informaŃie cu privire la starea inactivităŃii societăŃii în cauză. Societatea 
furnizoare a prezentat o adeverinŃă, că este plătitor de TVA.  

Contestatarul consideră că stabilirea achitării încă o dată a acestei 
taxe, constituie dublarea impozitului pentru o singură tranzacŃie.  
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Societatea contestatară susŃine, că a dedus TVA aferent facturilor în 
cauză fără să încalce prevederile art. 146 din Codul fiscal, iar culpa exclusivă 
pentru nedeclararea situaŃiei de fapt revine SC Y SRL. 

II. Prin Raportul de inspecŃie fiscală nr.F-HR .../2011, care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr. F-HR .../2011, organele de inspecŃie 
fiscală din cadrul ActivităŃii de InspecŃie Fiscală, au verificat corectitudinea 
sumei negative a TVA de ... lei, solicitată la rambursare, prin decontul de TVA 
nr. .../2011, care a fost soluŃionat asfel: 

- TVA solicitată la rambursare                    ... lei  
- TVA aprobat la rambursare                      ... lei 
- TVA respinsă la rambursare                     ... lei 
- TVA stabilit suplimentar rămas de plată    ... lei                              

Perioada verificată 01.07.2008 -  30.06.2011 
Taxa pe valoarea adăugată contestată respinsă la rambursare se 

rezultă din următoarele constatări: 
  
Societatea în perioada 02.11.2010 – 20.12.2010 a înregistrat facturi 

fiscale emise de SC Y SRL, reprezentând achiziŃii de diferite bunuri în valoare 
totală de ... lei, deducând TVA aferent în sumă de ... lei. 

 Organele de inspecŃie fiscală au stabilit ca furnizorul SC Y SRL este 
declarat contribuabil inactiv de la 07.10.2010 ca urmare a neîndeplinirii 
obligaŃiilor declarartive. 

Organele de inspecŃie fiscală nu au acceptat la deducere taxa pe 
valoarea adăugată aferentă acestor facturi, invocând prevederile art.11, 
alin.(1^1) şi alin.(1^2), din Codul fiscal, respectiv, că la baza acestor operaŃiuni 
au stat documente emise de un contribuabil inactiv al cărui certificat de 
înregistrare fiscală a fost anulat prin ordin al preşedintelui ANAF.  

 
  III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, 
motivele prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei 
precum şi actele normative în vigoare în perioada verificată, invocate de 
contestatara şi organele de inspecŃie fiscală, se reŃine: 
  
  Direc Ńia general ă a finan Ńelor publice, prin Biroul de solu Ńionare 
a contesta Ńiilor, este investit ă să se pronun Ńe dacă societatea 
contestatoare are drept de deducere a taxei pe valo area adăugată 
eviden Ńiată în facturi emise de un furnizor declarat contribua bil inactiv şi  
cu înregistrarea în scopuri TVA anulat ă  la data emiterii acestor facturi 
fiscale. 
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 În fapt,  societatea contestatoare a dedus taxa pe valoarea 
adăugată în sumă totală de ... lei aferentă facturilor fiscale emise de SC Y SRL 
în perioada 02.11.2010 – 20.12.2010, în condiŃiile în care  acest furnizor era 
declarat contribuabil inactiv, respectiv de la data de 07.10.2010, iar de la data 
de 01.11.2010 SC Y SRL avea anulată înregistrarea în scopuri TVA. 

 
În drept , sunt aplicabile prevederile art.11 alin. 11 şi alin. 12 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vigoare la data tranzacŃiilor: 

    “Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal : 
      (11) AutorităŃile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacŃie 
efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală. 

      (12)  De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit ăŃile 
fiscale tranzac Ńiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv  prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală. Procedura de 
declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin al preşedintelui 
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală. Ordinul şi lista contribuabililor 
declaraŃi inactivi se comunică contribuabililor cărora le sunt destinate şi 
persoanelor interesate, prin afişarea pe pagina de internet a AgenŃiei NaŃionale 
de Administrare Fiscală. 
                  Potrivit art.1 al Ordinului Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală nr.2499/21.09.2010 pentru aprobarea listei contribuabililor 
declaraŃi inactivi: “Se aprob ă Lista contribuabililor inactivi, prev ăzută în 
Anexa care face parte integrant ă din prezentul ordin” , listă pe care se 
regăseşte şi contribuabilul SC Y SRL cu domiciliul fiscal în ..., jud. ... (poziŃia nr. 
...) cu data de inactivare 07.10.2010 (15-a zi de la afişare pe site ANAF) şi cu 
înregistrarea în scopuri TVA anulată începând cu 01.11.2010.  

Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, se reŃine că 
tranzacŃiile efectuate de societatea contestatara cu SC Y SRL, contribuabil 
inactiv cu înregistrare în scopuri TVA anulată, nu se ia în considerare de 
autorităŃiile fiscale, implicit nici taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor în 
cauză emise de această societate.  

Potrivit celor reŃinute mai sus, rezultă că pentru suma de ... lei, 
reprezentând TVA dedusă pe baza facturilor emise de către un furnizor declarat 
contribuabil inactiv, societatea nu are drept de deducere conform prevederilor 
art.11, alin.(1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, fapt pentru care se va respinge ca neîntemeiat ă 
contesta Ńia pentru suma de ... lei.  
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          Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art. 11 alin. 11 şi alin. 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data tranzacŃiilor şi 
prevederile Ordinului Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală 
nr.2499/21.09.2010 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraŃi inactivi, 
precum şi art. 206, art. 209, art. 213 şi art. 216  din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare se: 
 

         DECIDE 
 

 Respingerea ca neîntemeiat ă a contesta Ńiei  formulată de S.C. X 
S.R.L. împotriva Deciziei de impunere nr. nr. F-HR .../2011 emisă de Activitatea 
de InspecŃie Fiscală, pentru suma de ... lei , reprezentând taxa pe valoare 
adăugată respinsă la rambursare. 
 

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen 
de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV,   
 


