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DECIZIA NR. _8____ 
din _______11.01.2013___ 

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

din sat ………….., jude�ul Suceava, 
CUI RO ……….. 

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

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

de Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresele nr. ……………. �i nr. …………….., 
înregistrate la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
…………… �i respectiv nr. ……………, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
................... S.R.L. din sat ………………………., 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. ..................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ..................., cu 
privire la suma de ..................., reprezentând: 

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

 
De asemenea, societatea contest� �i Decizia de reverificare nr. ..................., 

emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava. 
 
Contesta�iile au fost introduse prin Cabinetul de avocat ………………, în 

baza contractului de asisten�� juridic� nr. …………., în baza c�ruia a fost întocmit� 
împuternicirile avoca�iale ………… �i …………, prin care avocat ……………… se 
împuternice�te de c�tre S.C. ................... S.R.L. s� o reprezinte în fa�a DGFP 
Suceava. 

 
Contesta�iile au fost depuse în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

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�, 

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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republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. S.C. ................... S.R.L. contest� Decizia de reverificare nr. 

..................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ..................., �i 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ..................., înregistrate la Activitatea de inspec�ie fiscal� 
sub nr. ..................., privind suma de ..................., reprezentând TVA �i accesorii 
aferente. 

 
Prin contesta�ia formulat�, petenta solicit� admiterea contesta�iei �i 

anularea deciziei de reverificare, întrucât a fost emis� cu înc�lcarea dispozi�iilor 
legale în materie. 

Astfel, contestatoarea precizeaz� c�, în decizia atacat� se men�ioneaz� c� 
motivul reverific�rii îl constituie faptul c�, de la data ultimei verific�ri �i pân� în 
prezent, au ap�rut elemente suplimentare care influen�eaz� rezultatele inspec�iei 
fiscale anterioare (concretizat� în decizia de impunere nr. ...................emis� de DGFP 
Suceava-AIF). 

Precizeaz� c� temeiul de drept invocat de organele fiscale este art. 105 alin. 
3 din OG 92/2003, potrivit c�ruia inspec�ia fiscal� se efectueaz� o singur� dat� pentru 
fiscare impozit, tax�, contribu�ie �i alte sume datorate bugetului de stat. 

Petenta nu este de acord cu emiterea deciziei de reverificare nr. ................... 
din urm�toarele motive: 

1) decizia de reverificare reprezint�, conform prevederilor art. 2 alin. 1 lit. c din 
Legea nr. 554/2004, un act administrativ care d� na�tere unor raporturi juridice. 

Invoc� în sus�inerea afirma�iilor sale prevederile art. 41 din Codul fiscal �i 
sus�ine c�, pe cale de consecin��, în privin�a condi�iilor de form�, decizia de 
reverificare trebuia s� cuprind� toate elementele prev�zute de art. 43 alin. 2 din OG 
92/2003, respectiv data de la care î�i produce efectele, posibilitatea de a fi contestat, 
termenul de depunere a contesta�iei �i organul fiscal la care se depune contesta�ia, 
men�iuni privind audierea contribuabilului, elemente pe care petenta sus�ine c� nu 
sunt cuprinse în decizia de reverificare. 

Astfel, consider� c� men�iunile care lipsesc aduc o grav� atingere dreptului 
de ap�rare al contribuabilului �i solicit� anularea deciziei contestate. 

 
2) Invoc� prevederile art. 105 alin. 3 din OG 92/2003, afirmând c� inspec�ia 
fiscal� se efectueaz� o singur� dat� pentru fiecare impozit, tax�, contribu�ie �i alte 
sume datorate bugetului general consolidat �i pentru fiecare perioad� supus� 
impozit�rii. 

Invoc� �i prevederile art. 105^1 din OG 92/2003, �i precizeaz� c� la acest 
articol este reglementat� o situa�ie de excep�ie, în care poate avea loc reluarea 
inspec�iei fiscale, cu repectarea condi�iilor expres �i cumulativ prev�zute de lege. 

Petenta sus�ine c�, pentru a se putea dispune recalcularea TVA, era necesar 
s� fi ap�rut, între timp, date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la 
momentul verific�rilor sau s� fi ap�rut erori de calcul. 
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Societatea afirm� c� în cuprinsul deciziei de reverificare nu se precizeaz�, 
în concret, care este elementul suplimentar care a determinat un astel de calcul sau 
care este titlul sau informa�ia care s� determine o astfel de implica�ie fiscal�, fapt care 
reprezint�, sub sanc�iunea nulit��ii, o nemotivare a deciziei de reverificare. 

De asemenea, societatea men�ioneaz� c� prin decizia de impunere nr. 
................... se definitiveaz� actul emis de Garda Financiar�, în spe�� procesul-verbal 
nr. ..................., efectuându-se inspec�ie fiscal� pentru perioada 01.06.2011-
31.12.2011. 

Face precizarea c�, prin decizia de impunere nr. ..................., inspec�ia 
fiscal� efectueaz� reverificarea TVA pentru luna iunie 2011, perioad� verificat� �i la 
inspec�ia din mai 2012. 

Societatea sus�ine c�, de la data inspec�iei fiscale din mai 2012 �i pân� la 
urm�toarea inspec�ie fiscal� din noiembrie 2012 nu mai exist� nici un alt element 
suplimentar fa�� de informa�iile avute în vedere de inspec�ia fiscal� din mai 2012, iar 
procesul-verbal al GF nr. ................... furniza, la data controlului din mai 2012, toate 
informa�iile necesare realiz�rii unei inspec�ii financiare complete. 

Astfel, consider� c� inspec�ia fiscal� din noiembrie 2012 nu putea avea 
caracterul unei reverific�ri, atât timp cât nu exist� nici un element suplimentar 
ulterior perioadei mai 2012-noiembrie 2012, iar procesul verbal al G�rzii Financiare 
nr. ................... nu avea caracterul unui element suplimentar nou. 

 
În ceea ce prive�te contestarea deciziei de impunere nr. ..................., 

societatea aduce urm�toarele argumente: 
1. Referitor la considerarea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� ca 

fiind nereale opera�iunile de achizi�ie a materialului lemnos, pentru care s-a 
considerat c� societatea a dedus nelegal TVA, petenta sus�ine c� decizia de 
impunere �i RIF-ul nu cuprind o motivare privind situa�ia de fapt re�inut�, ci se 
reitereaz� constat�rile comisarilor GF. 

De asemenea, sus�ine c� temeiul de drept indicat de inspec�ia fiscal� nu 
face trimitere la nici o dispozi�ie legal� care s� fi fost înc�lcat� de societate cu privire 
la dreptul de deducere. 

Petenta motiveaz� c� de�ine facturi care cuprind informa�iile prev�zute de 
art. 155 alin. 5 din Codul fiscal. 

De asemenea, contestatoarea sus�ine c�, potrivit extrasului de pe portalul 
ANAF, SC ...................SRL este inactiv� conform deciziei nr. ..................., data 
public�rii actului administrativ fiind 03.08.2012. Motiveaz� c�, potrivit art. 45 din 
Codul fiscal, actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 
comunicat contribuabilului, în caz contrar nefiind opozabil. 

Societatea afirm� c�, pe cale de consecin��, toate achizi�iile efectuate de 
S.C. ................... S.R.L. de la SC ...................SRL sunt tranzac�ii anterioare 
inactiv�rii acesteia de c�tre organele fiscale. 

Sus�ine c� nic�ieri în cuprinsul Codului fiscal �i nici în cuprinsul OG 
92/2003 nu exist� vreun temei de drept care confer� organelor de control dreptul de a 
constata c� opera�iunile comerciale sunt nereale pentru considerentul c� avizele de 
înso�ire nu îndeplinesc condi�iile legale de documente de provenien��. 
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Invoc� prevederile art. 3 alin. 1 din HG 996/2008 alin. 1 �i sus�ine c� 
documentele de provenien�� a materialelor lemnoase sunt: actul de punere în valoare, 
avizul de înso�ire, decalara�ia vamal� de import, documentele intracomunitare, 
registrul de intr�ri-ie�iri material lemnos. 

Invoc� �i prevederile art. 4 alin. 1 �i alin. 2 din HG 996/2008 afirmând c� 
avizele de înso�ire sunt documente de înso�ire a materialului lemnos, respectiv a 
cherestelelor pe timpul transportului. 

Totodat�, invoc� prevederile anexei 3 din OMFP 2226/2006 �i art. 3 lit. a, b 
din HG 996/2008 �i sus�ine c� sumele datorate trebuiau stabilite în sarcina societ��ii 
furnizoare, respectiv SC ...................A SRL, �i nu în sarcina societ��ii cump�r�toare, 
respectiv S.C. ................... S.R.L.. 

Prin urmare, petenta consider� c� în mod nelegal organele fiscale au stabilit 
în sarcina sa TVA. 

Societatea sus�ine c� argumentul organelor fiscale c� opera�iunile sunt 
nereale nu poate fi re�inut �i pentru urm�toarele considerente: 

- opera�iunile efectuate sunt reale, fiind justificate cu 
documentele prev�zute de legisla�ia în materie; 

- materialul lemnos a fost recep�ionat de petent� potrivit notelor 
de intrare-recep�ie întocmite în cauz�; 

- opera�iunile au fost înregistrate în jurnalul pentru cump�r�ri, 
anext în copie la contesta�ie; 

- materialul lemnos achizi�ionat a fost decontat, pl��ile fiind 
justificate cu chitan�e, anexate în copie; 

- materialul lemnos cump�rat a fost vândut ulterior sub form� 
de cherestea r��inoase, vânz�rile fiind reflectate în facturi, 
anexate în copie la contesta�ie. 

Societatea sus�ine c� în mod nelegal organele fiscale nu au acordat dreptul 
de deducere a TVA pentru opera�iunile supuse tax�rii inverse. 

Invoc� prevederile art. 145 alin. 2 lit. a �i art. 146 alin. 1 lit. a, art. 155 alin. 
5 din Codul fiscal �i afirm� c� facturile sale au calitatea de document justificativ �i c� 
materialul lemnos a fost folosit în cadrul activit��ii economice a societ��ii. 

De asemenea, precizeaz� c� opera�iunile efectuate sunt reale. 
În contesta�ia formulat� societatea invoc� prevederile art. 160 din Codul 

fiscal �i pct. 82 alin. 2 din HG 44/2004 �i sus�ine c� organele fiscale aveau obliga�ia 
de a dispune �i ajustarea în minus a TVA colectat� (înregistrat� de petent� prin nota 
contabil� 4426 = 4427). 

Societatea sus�ine �i faptul c� SC ................... SRL nu avea obliga�ia de a 
comunica partenerilor de afaceri dac� a depus declara�ii c�tre institu�iile statului sau 
care este data începând de la care �i-a schimbat sediul social. Astfel, petenta 
precizeaz� c� din adresa seria ………… emis� de GF Neam�, potrivit c�rora SC 
.................... SRL nu mai func�ioneaz� la noul sediu din Piatra-Neam�, dar face 
men�iunea c� de fapt, în perioada 01.07.2011-septembrie 2011, aceasta a func�ionat 
pe adresa acestui sediu, contractul de reziliere a spa�iului fiind reziliat în septembrie 
2011. 
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2. Referitor la stabilirea suplimentar� a TVA aferent� unei baze în 
sum� de ..................., aferent� celor trei facturi emise în luna iulie 2011 de SC 
................... SRL �i a TVA în sum� de ................... aferent� celor dou� facturi 
emise de SC ................... SRL, petenta invoc� Hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie 
din 06.09.2012 în cauza C-324/11 �i ale art. 226 din Directiva 2006/112/CE a 
Consiliului �i sus�ine c� destinatarul beneficiaz� de dreptul de deducere chiar dac� 
prestatorul de servicii este o persoan� impozabil� care nu este înregistrat� în scopuri 
de TVA, atunci când facturile referitoare la serviciile prestate con�in toate 
informa�iile impuse de art. 226, iar autorit��ile fiscale nu pot refuza dreptul de 
deducere pentru acest motiv. 

În concluzie, societatea solicit� admiterea contesta�iei �i anularea actelor 
atacate. 

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

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ..................., s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de 
..................., reprezentând: 

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

De asemenea, prin Decizia de reverificare nr. ..................., organele fiscale 
au dispus reverificarea TVA pentru perioada 01.06.2011-30.06.2011, având în vedere 
c� de la data ultimei verific�ri �i pân� la data controlului au ap�rut elemente 
suplimentare care influen�eaz� rezultatele inspec�iei fiscale anterioare, constând în 
TVA în sum� de ................... pentru perioada 01.06.2011-30.06.2011. 

 
În urma inspec�iei fiscale efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

perioada iunie-septembrie 2011, societatea a înregistrat în eviden�a contabil� un 
num�r de ……… facturi în valoare total� de ..................., emise de SC 
...................SRL, reprezentând achizi�ia a ................... lemn rotund r��inoase în baza 
a …… avize de înso�ire primare �i ................... mc cherestea tivit� r��inoase în baza a 
……. avize de înso�ire secundare care nu îndeplinesc condi�iile legale de documente 
de provenien��, având la baz� urm�toarele argumente: 

- pân� la data de 28.06.2011, SC ...................SRL a avut sediul social în 
loc. ………….., jud. Suceava, iar începând cu data de 29.06.2011 �i-a 
schimbat sediul social în mun. Piatra Neam�, str. ………………; 
- din verific�rile efectuate de c�tre Garda Financiar� Neam� s-a constatat 
c� SC ...................SRL nu func�ioneaz� la noul sediu din Piatra Neam� 
(contractul de închiriere a spa�iului a încetat din 15.09.2011 pentru neplata 
chiriei); 
- facturile �i avizele de înso�ire emise dup� data de 29.06.2011 au înscrise 
la rubrica „furnizor” elemente de identificare eronate cu privire la sediul SC 
...................SRL (s-a înscris adresa vechiului sediu social din loc. 
……………………….., jud. Suceava). Se face precizarea c� societatea nu are 
declarate sedii secundare/puncte de lucru;  
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- în perioada precedent� schimb�rii sediului social (09.07.2008-
28.06.2011) SC ...................SRL nu a avut rela�ii contractuale cu Direc�ia 
Silvic� Suceava, iar din verificarea aplica�iei SUMAL a rezultat c� în anul 
2011 societatea a efectuat numai dou� achizi�ii de ……. mc bu�teni gater 
r��inoase de la SC ................... SRL Slatina CIF …….. �i SC ……….. SRL 
Moldovi�a CIF ………; 
- avizele cu nr. ……….. �i nr. ……….. provin dintr-un carnet cu regim 
spacial cu plaja ………….. care a fost ridicat de la ITRSV Suceava de c�tre o 
alt� societate, respectiv SC …………… SRL Piatra Neam�; 
- toate cele ………. facturi înregistrate în contabilitatea S.C. ................... 
S.R.L. au valori de pân� în 5.000 lei, fiind achitate cu numerar, cantit��ile de 
material lemnos dintr-un aviz fiind împ�r�ite în mai multe facturi cu scopul de 
a evita înc�lcarea prevederilor OG 15/1996 privind înt�rirea disciplinei 
financiar-valutare. 

Conform anexei la raportul de inspec�ie fiscal�, cele …. avize de înso�ire 
primare sunt urm�toarele: nr. ..................., nr. ..................., nr. ………, nr. ………., 
nr. ………., nr. ……., nr. ………., nr………, nr. ………, nr. ……………, nr. …….., 
nr. ……., nr. …………., nr. …………, nr. ……………….. 

Potrivit aceleia�i anexe, cele ………. avize de înso�ire secundare sunt 
urm�toarele: nr. ………….., nr. …………, nr. ……………, nr. ……….., nr. ………, 
nr. ………., nr. ……….., nr. …………, nr. ………... 

Urmare a celor constatate, inspec�ia fiscal� a considerat c� au fost înc�lcate 
prevederile art. 146 alin. 1 lit. a, art. 160 alin. 2 lit. b, alin. 3 din Codul fiscal �i c� 
opera�iunile înscrise în cele ……… facturi sunt nereale �i în consecin��, au respins la 
deducere TVA în sum� de ..................., din care ................... aferent� lunii iunie 
2011 (aferent� unei baze impozabile în sum� de ................... lei aferent� a …… 
facturi) �i ................... lei aferent� perioadei iulie-septembrie 2011 (aferent� unei baze 
impozabile în sum� de ................... lei aferent� a …. facturi). 

Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ................... aferent� lunii 
iunie 2011, s-au calculat dobânzi de întârziere în sum� de ................... �i penalit��i 
de întârziere în sum� de .................... 

 
De asemenea, organele fiscale au constatat c�, în luna iulie 2011, societatea 

înregistreaz� în contabilitate trei facturi primite de la SC ................... SRL Piatra 
Neam� în valoare net� de ................... cu TVA deductibil� în sum� de ................... 
(factura nr. ................... în valoare net� de ................... �i TVA de ..................., 
reprezentând contravaloare transport, factura nr. ................... în valoare net� de 
................... �i TVA de ..................., reprezentând contravaloare transport �i factura 
nr. ................... în valoare net� de ................... �i TVA de ..................., reprezentând 
contravaloare pânze banzic), în condi�iile în care, a�a dup� cum rezult� din Registrul 
contribuabililor inactivi accesabil în aplica�ia ANAF, prin OANAF nr. 
2499/21.09.2010, publicat la data 07.10.2010, SC ................... SRL Piatra Neam� a 
fost declarat inactiv, iar începând cu data de 01.11.2010 i-a fost anulat� înregistrarea 
ca pl�titor de TVA. 
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Astfel, organele fiscale au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 146 
alin. 1 lit. a, art. 160 alin. 2 lit. b, alin. 3 din Codul fiscal �i au stabilit suplimentar 
TVA în sum� de .................... 

Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ................... 
(...................+ ...................) s-au calculat dobânzi de întârziere în sum� de 
................... �i penalit��i de întârziere în sum� de ................... lei. 

În urma verific�rilor efectuate s-a mai constatat c�, în luna iunie 2012, 
societatea înregistreaz� în contabilitate dou� facturi primite de la SC ................... 
SRL Vîn�tori Neam� în valoare net� de ................... lei �i TVA în sum� de 
................... (factura nr. ................... în sum� de ................... + TVA în sum� de 
................... lei, reprezentând contravaloare prest�ri servicii/diverse piese de schimb 
�i factura ................... în sum� de ................... + TVA de ..................., reprezentând 
contravaloare prest�ri servicii/diverse piese de schimb), în condi�iile în care, a�a dup� 
cum rezult� din Registrul contribuabililor inactivi accesabil în aplica�ia ANAF, prin 
OANAF nr. 2073/13.05.2011, publicat la data 30.05.2011, SC ................... SRL a fost 
declarat inactiv, iar începând cu data de 01.06.2011 i-a fost anulat� înregistrarea ca 
pl�titor de TVA. 

Astfel, organele fiscale au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 11 
alin. 1^2 pct. 12, art. 158 alin. 1 din Codul fiscal �i au stabilit suplimentar TVA în 
sum� de .................... 

Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ................... s-au calculat 
dobânzi de întârziere în sum� de ................... �i penalit��i de întârziere în sum� 
de .................... 

 
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: 

 
1. Referitor la suma de ................... lei, din care TVA în sum� de 

..................., dobânzi de întârziere în sum� de ................... lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ................... lei, aferente TVA, stabilite prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ..................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. 
..................., precum �i referitor la Decizia de reverificare nr. ..................., emis� 
de AIF Suceava, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� analizeze dac� poate fi solu�ionat� cauza pe fond, în condi�iile în care 
a fost sesizat Parchetul de pe lâng� Tribunalul Suceava. 
                          

În fapt, prin Decizia de reverificare nr. ..................., organele fiscale au 
dispus reverificarea TVA pentru perioada 01.06.2011-30.06.2011, având în vedere c� 
de la data ultimei verific�ri �i pân� la data controlului au ap�rut elemente 
suplimentare care influen�eaz� rezultatele inspec�iei fiscale anterioare, constând în 
TVA în sum� de ................... pentru perioada 01.06.2011-30.06.2011. 

În ceea ce prive�te TVA în sum� de ..................., stabilit� prin Decizia de 
impunere  nr. ..................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. 
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..................., pentru luna iunie 2011, perioad� de a fost supus� reverific�rii în baza 
Deciziei de reverificare nr. ..................., ambele decizii contestate de societate, s-a 
procedat la conexarea celor dou� dosare în baza prevederilor pct. 9.6 din Ordinul 
pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
unde se precizeaz� c�: 

 “9.6. În situa�iile în care organele competente au de solu�ionat dou� 
sau mai multe contesta�ii, formulate de aceea�i persoan� fizic� sau juridic� 
împotriva unor titluri de crean�� fiscal�, sau alte acte administrative fiscale 
încheiate de acelea�i organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceea�i 
categorie de obliga�ii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul 
cuantumului se influen�eaz� reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, 
dac� prin aceasta se asigur� o mai bun� administrare �i valorificare a probelor 
în rezolvarea cauzei”. 

 
În urma inspec�iei fiscale efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

perioada iunie-septembrie 2011, societatea a înregistrat în eviden�a contabil� un 
num�r de ……. facturi în valoare total� de ..................., emise de SC 
...................SRL, reprezentând achizi�ia a ................... lemn rotund r��inoase în baza 
a ……… avize de înso�ire primare �i ................... mc cherestea tivit� r��inoase în 
baza a ……. avize de înso�ire secundare care nu îndeplinesc condi�iile legale de 
documente de provenien��. 

Urmare a celor constatate, inspec�ia fiscal� a stabilit c� opera�iunile înscrise 
în cele ……….. facturi sunt nereale �i în consecin��, au respins la deducere TVA în 
sum� de ..................., din care ................... aferent� lunii iunie 2011 (aferent� unei 
baze impozabile în sum� de ................... lei aferent� a ….. facturi) �i ................... lei 
aferent� perioadei iulie-septembrie 2011 (aferent� unei baze impozabile în sum� de 
................... lei aferent� a ….. facturi). 

Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ................... aferent� lunii 
iunie 2011, s-au calculat dobânzi de întârziere în sum� de ................... �i penalit��i 
de întârziere în sum� de ..................., iar pentru neachitarea la scaden�� a TVA în 
sum� de ................... lei aferent� perioadei iulie-septembrie 2011, s-au calculat 
dobânzi de întârziere în sum� de ..................... �i penalit��i de întârziere în sum� 
de ………. lei. 

 
În ceea ce prive�te achizi�iile de material lemnos în baza documentelor 

emise de SC ...................SRL, Prin adresa nr. …………, Garda Financiar� Suceava a 
sesizat Parchetul de pe lâng� Tribunalul Suceava, existând indiciile s�vâr�irii unei 
infrac�iuni a c�rei constatare are o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� 
fie dat� cu privire la contesta�ia formulat�.  

 
 
În drept, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, face 

aplicarea art. 214 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
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„(1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie 

motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 
a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în 

drept cu privire la existen�a indiciilor s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei 
constatare ar avea o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� 
în procedur� administrativ�; 

b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a sau 
inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i. 

(…)  
(3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a 

determinat suspendarea (…)”. 
 

Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare în sum� de ................... prin 
Decizia de impunere ..................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub 
nr. ..................., contestat� de societate �i stabilirea caracterului infrac�ional al faptei 
s�vâr�ite exist� o strâns� interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei. 

Aceast� interdependen�� const� în faptul c� organele de cercetare penal� 
urmeaz� s� se pronun�e asupra caracterului infrac�ional al faptei, având în vedere 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� conform c�rora, în perioada iunie-
septembrie 2011, societatea a înregistrat în eviden�a contabil� un num�r de …… 
facturi în valoare total� de ..................., emise de SC ...................SRL, reprezentând 
achizi�ia a ................... lemn rotund r��inoase în baza a …. avize de înso�ire primare 
�i ................... mc cherestea tivit� r��inoase în baza a ….. avize de înso�ire secundare 
�i pentru care nu s-a dovedit realitatea opera�iunii, cheltuielile înregistrate în 
contabilitate neavând la baz� documente justificative. 

Astfel, organele fiscale au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii TVA în 
sum� de ................... �i accesorii aferente. 

 
Urmare celor prezentate, organele de cercetare penal� urmeaz� s� analizeze 

dac� faptele prezentate întrunesc elementele constitutive ale unei infrac�iuni, în 
temeiul Codului de procedur� penal�. 

 
Totodat�, se re�ine c�, potrivit doctrinei, ac�iunea penal� are întâietate fa�� 

de ac�iunea civil� deoarece, pe de o parte, cauza material� unic� a celor 2 ac�iuni este 
s�vâr�irea infrac�iunii sau existen�a indicilor s�vâr�irii unei infrac�iuni, iar pe de alt� 
parte, solu�ionarea ac�iunii civile  este condi�ionat� de solu�ionarea ac�iunii penale în 
privin�a existen�ei faptei. 
  

Potrivit prin principiului de drept prev�zut la art. 19 alin. 2 din Codul 
de procedur� penal� „Judecata în fa�a instan�ei civile se suspend� pân� la rezolvarea 
definitiv� a cauzei penale”. 

 
Preciz�m de asemenea c� �i Curtea Constitu�ional� prin Decizia nr. 

449/26.10.2004, a respins excep�ia de neconstitu�ionalitate a prevederilor art. 183, 
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alin. 1. lit. a din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, devenit art. 214 
alin. 1 lit. a dup� renumerotare, s-a pronun�at în sensul c� „întâietatea rezolv�rii 
ac�iunii penale este neîndoielnic justificat� �i consacrat� ca atare  �i de prevederile 
art. 19 alin. 2 din Codul de procedur� penal�, scopul suspend�rii constituindu-l 
tocmai verificarea existen�ei sau inexisten�ei infrac�iunii cu privire la care instan�a 
are unele indicii.”  

De asemenea, prin aceea�i decizie, Curtea Constitu�ional� a constatat 
,,Pentru identitatea de ra�iune, cele statuate în materie civil� î�i g�sesc justificare �i 
în ceea ce prive�te ac�iunile în contencios administrativ”. 

 
Prin Decizia nr. 72/28.05.1996, Curtea Constitu�ional� a re�inut c� nu 

trebuie ignorate nici prevederile art. 22 alin. 1 din Codul de procedur� penal�, potrivit 
c�rora”hot�rârea definitiv� a instan�ei penale are autoritate de lucru judecat în fa�a 
instan�ei civile cu privire la existen�a faptei, a persoanei care a s�vâr�it-o �i a 
vinov��iei acesteia”. 

 
Având în vedere cele de mai sus, precum �i faptul ca prioritatea de 

solu�ionare o au organele de urm�rire penal�, care se vor pronun�a asupra caracterului 
infrac�ional al faptelor ce atrag plata la bugetul statului a obliga�iilor datorate �i 
constatate în virtutea faptei infrac�ionale, potrivit principiului de drept „penalul �ine 
loc civilul”, consacrat prin art. 19 alin. 2 din Codul de procedur� penal�, pân� la 
pronun�area unei solu�ii definitive pe latur� penal�, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, fapt 
pentru care se va suspenda solu�ionarea contesta�iei pentru suma total� de 
................... lei, din care TVA în sum� de ..................., dobânzi de întârziere în 
sum� de ................... lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ................... lei, 
aferente TVA, procedura administrativ� urmând a fi reluat� în conformitate cu 
dispozi�iile art. 214 alin. 3 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c�, pân� la pronun�area 
unei solu�ii definitive pe latura penal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, motiv pentru 
care se va suspenda solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva Deciziei de 
reverificare nr. ................... �i Deciziei de impunere nr. ................... privind suma 
de ................... lei, conform pct. 10.1 din Ordinul pre�edintelui A.N.A.F nr. 
2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,� publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 380 din 31 mai 2011, care prevede: 

 
„10.1. Daca prin decizie se suspenda solu�ionarea contesta�iei pân� la 

rezolvarea cauzei penale, organul de solu�ionare competent va relua procedura 
administrativa, în condi�iile art. 213 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal�, 
numai dup� încetarea definitiv� �i irevocabil� a motivului care a determinat 
suspendarea. Aceasta trebuie dovedit� de c�tre organele fiscale sau de 
contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. Solu�ia dat� de organele 



                                                                                
 

Pagina: 11 

de cercetare si urm�rire penal� trebuie înso�it� de rezolu�ia motivat�, atunci 
când suspendarea a fost pronun�at� pân� la rezolvarea cauzei penale. Dac� 
solicitarea de reluare a procedurii de solu�ionare apar�ine împuternicitului 
contestatorului, altul decât cel care a formulat contesta�ia, acesta trebuie sa fac� 
dovada calit��ii de împuternicit, conform pct. 2.2—2.4 din prezentele 
instruc�iuni.” 
 

În func�ie de solu�ia pronun�at� pe latura penal� �i de constituirea statului 
ca parte civil� în procesul penal pentru recuperarea pe aceast� cale a prejudiciului 
cauzat bugetului de stat, procedura administrativ� va fi reluat� în conformitate cu 
prevederile art. 214 alin. 3 din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� �i pct. 10.1 din Ordinul pre�edintelui A.N.A.F nr. 2137/2011 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�,�publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 
din 31 mai 2011, citat anterior. 

 
2. Referitor la suma de ..................., din care TVA în sum� de 

................... lei, dobânzi de întârziere în sum� de ................... �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ................... lei, aferente TVA, stabilite prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ..................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. 
..................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea are dreptul la 
deducerea TVA aferent� unor prest�ri de servicii �i unor achizi�ii, în condi�iile 
în care facturile au fost emise de contribuabili inactivi. 

 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

luna iulie 2011, societatea înregistreaz� în contabilitate trei facturi primite de la SC 
................... SRL Piatra Neam� în valoare net� de ................... cu TVA deductibil� în 
sum� de ................... (factura nr. ................... în valoare net� de ................... �i TVA 
de ..................., reprezentând contravaloare transport, factura nr. ................... în 
valoare net� de ................... �i TVA de ..................., reprezentând contravaloare 
transport �i factura nr. ................... în valoare net� de ................... �i TVA de 
..................., reprezentând contravaloare pânze banzic), în condi�iile în care, a�a dup� 
cum rezult� din Registrul contribuabililor inactivi accesabil în aplica�ia ANAF, prin 
OANAF nr. 2499/21.09.2010, publicat la data 07.10.2010, SC ................... SRL 
Piatra Neam� a fost declarat inactiv, iar începând cu data de 01.11.2010 i-a fost 
anulat� înregistrarea ca pl�titor de TVA. 

Astfel, organele fiscale au stabilit suplimentar TVA în sum� de 
.................... 

Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ................... s-au calculat 
dobânzi de întârziere în sum� de ................... lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ................... lei. 

În urma verific�rilor efectuate s-a mai constatat c�, în luna iunie 2012, 
societatea înregistreaz� în contabilitate dou� facturi primite de la SC ................... 
SRL Vîn�tori Neam� în valoare net� de ................... lei �i TVA în sum� de 
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................... (factura nr. ................... în sum� de ................... + TVA în sum� de 

................... lei, reprezentând contravaloare prest�ri servicii/diverse piese de schimb 
�i factura ................... în sum� de ................... + TVA de ..................., reprezentând 
contravaloare prest�ri servicii/diverse piese de schimb), în condi�iile în care, a�a dup� 
cum rezult� din Registrul contribuabililor inactivi accesabil în aplica�ia ANAF, prin 
OANAF nr. 2073/13.05.2011, publicat la data 30.05.2011, SC ................... SRL a fost 
declarat inactiv, iar începând cu data de 01.06.2011 i-a fost anulat� înregistrarea ca 
pl�titor de TVA. 

Astfel, organele fiscale au stabilit suplimentar TVA în sum� de 
.................... 

Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ................... s-au calculat 
dobânzi de întârziere în sum� de ................... �i penalit��i de întârziere în sum� 
de .................... 

 
În contesta�ia formulat�, petenta invoc� Hot�rârea Cur�ii Europene de 

Justi�ie din 06.09.2012 în cauza C-324/11 �i ale art. 226 din Directiva 2006/112/CE a 
Consiliului �i sus�ine c� destinatarul beneficiaz� de dreptul de deducere chiar dac� 
prestatorul de servicii este o persoan� impozabil� care nu este înregistrat� în scopuri 
de TVA, atunci când facturile referitoare la serviciile prestate con�in toate 
informa�iile impuse de art. 226, iar autorit��ile fiscale nu pot refuza dreptul de 
deducere pentru acest motiv. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• art. 11 alin. 1 �i alin. 1^2 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) 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�, cu excep�ia achizi�iilor 
de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silit�. 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�. 

[…] 
(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 
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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�.” 

 
• La art. 153 alin. 9 lit. b din acela�i act normativ se precizeaz�: 

 
ART. 153 
“Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 
[…] 
(9) Organele fiscale competente anuleaz� înregistrarea unei persoane 

în scopuri de TVA, conform prezentului articol: 
[…] 
b) dac� a intrat în inactivitate temporar�, înscris� în registrul 

comer�ului, potrivit legii, de la data înscrierii men�iunii privind inactivitatea 
temporar� în registrul comer�ului; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� autorit��ile fiscale nu iau în 

considerare tranzac�iile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. 

De asemenea, se stipuleaz� c� cei care achizi�ioneaz� bunuri de la 
contribuabili 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. 
 

• De asemenea, în ceea ce prive�te TVA, la art. 146 alin. 1 lit. a �i art. 155 alin. 
5 lit. d din Codul fiscal, se stipuleaz� 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;[…]”. 

ART. 155 
“Facturarea 
[…] 
(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
[…] 
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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; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, pentru a avea dreptul de deducere a 

TVA aferent� bunurilor livrate sau serviciilor prestate, persoana impozabil� trebuie s� 
de�in� o factur� care trebuie s� fie emis� conform legii. 

Factura trebuie s� cuprind� o serie de elemente obligatorii, respectiv trebuie 
s� cuprind� denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, 
dup� caz, codul de identificare fiscal�, ale persoanei impozabile care emite factura. 

 
Din documentele exisente la dosarul cauzei se re�ine c�, în urma inspec�iei 

fiscale, organele de control au respins la deducere TVA în sum� de ................... lei, 
din care TAV în sum� de ................... aferent� facturilor nr. ..................., nr. 
................... �i nr. ..................., emise de SC ................... SRL Piatra Neam� �i TVA în 
sum� de ................... aferent� facturilor nr. ................... �i ..................., emise de SC 
................... SRL, pe motiv c� cele dou� societ��i erau declarate ca fiind inactive. 

 
Din consultarea site-ului ANAF, rezult� c� SC ................... SRL este 

declarat� ca fiind contribuabil inactiv începând cu data 07.10.2010, conform 
OPANAF nr. 2499/21.09.2010, pozi�ia ..., c� începând cu data de 01.11.2010 i-a fost 
anulat� înregistrarea ca pl�titor de TVA �i c� pân� în prezent nu a fost reactivat. 
Rezult� c� facturile nr. ..................., nr. ................... �i nr. ................... au fost emise 
în perioada în care furnizorul era inactiv. 

De asemenea, din consultarea site-ului ANAF rezult� c� SC ................... 
SRL este declarat� ca fiind contribuabil inactiv începând cu data 30.05.2011, 
conform OPANAF nr. 2073/13.05.2011, pozi�ia ………., c� începând cu data de 
01.06.2011 i-a fost anulat� înregistrarea ca pl�titor de TVA �i c� pân� în prezent nu a 
fost reactivat. Rezult� c� facturile nr. ................... �i ................... au fost emise în 
perioada în care furnizorul era inactiv. 

 
A�a dup� cum rezult� din prevederile legale citate mai sus, 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�. 

 
• 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. 
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(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. 

Se re�ine astfel c� facturile fiscale emise dup� declararea contribuabilului 
ca fiind inactiv nu se iau în considerare. 

 
Deoarece facturile au fost emise de contribuabili declara�i inactivi prin 

ordin al pre�edintelui ANAF �i le-a fost anulat� înregistrarea ca pl�titor de TVA, 
rezult� c� în mod legal organele fiscale au respins la deducere TVA înscris� în 
facturile respective. 

 
Petenta sus�ine c� are dreptul la deducerea TVA deoarece, conform 

normelor europene, autoritatea fiscal� nu are dreptul de a refuza unei persoane 
impozabile dreptul de a deduce TVA datorat� sau achitat� pentru servicii care i-au 
fost furnizate numai pentru motivul c� autoriza�ia de întreprinz�tor individual a 
emitentului facturii i-a fost retras� acestuia din urm� înainte de a presta serviciile în 
cauz� sau de a emite factura aferent�, atunci când aceasta din urm� cuprinde toate 
informa�iile impuse la art. 226 din Directiva 2006/112/CE. 

De asemena, societatea invoc� Hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie din 
06.09.2012 în cauza C-324/11 �i ale art. 226 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului 
�i sus�ine c� destinatarul beneficiaz� de dreptul de deducere chiar dac� prestatorul de 
servicii este o persoan� impozabil� care nu este înregistrat� în scopuri de TVA. 

Preciz�m c� nu ne însu�im sus�inerea contestatoarei, întrucât prin aderarea 
României la Uniunea European�, legisla�ia na�ional� s-a adaptat �i s-a armonizat cu 
legisla�ia comunitar�, pentru a nu exista reglement�ri diferite cu privire la o 
opera�iune economic�. 

 
• Astfel, la art. 178 �i 220 din DIRECTIVA 2006/112/CE din 28 noiembrie 

2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea ad�ugat�, se prevede c�: 
 

„ART. 178 
Pentru exercitarea dreptului de deducere, o persoan� impozabil� este 

necesar s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
(a) pentru deducerile în temeiul articolului 168 litera (a), în ceea ce 

prive�te livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, aceasta are obliga�ia de a 
de�ine o factur� emis� în conformitate cu articolele 220 - 236 �i cu articolele 238, 
239 �i 240; [...] 

 
ART. 220  
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Orice persoan� impozabil� se asigur� c� o factur� este emis� fie de 
propria persoan� sau de clientul s�u, fie de un ter�, în numele s�u �i în contul 
s�u, în urm�toarele cazuri: 

(1) pentru livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii pe care le-a 
efectuat c�tre alt� persoan� impozabil� persoan� impozabil� sau persoan� 
juridic� neimpozabil�;”. 
 

• Totodat�, la art. 273 din DIRECTIVA 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 
privind sistemul comun al taxei pe valoarea ad�ugat�, se prevede c�: 

 
„ART. 273 
Statele membre pot impune alte obliga�ii pe care le consider� necesare 

pentru a asigura colectarea în mod corect a TVA �i a preveni evaziunea, sub 
rezerva cerin�ei de tratament egal al opera�iunilor interne �i opera�iunilor 
efectuate între statele membre de c�tre persoane impozabile �i cu condi�ia ca 
respectivele obliga�ii s� nu genereze, în comer�ul între statele membre, unele 
formalit��i în leg�tur� cu trecerea frontierelor.” 

Din aceste prevederi se re�ine c� �i legisla�ia european� prevede c�, pentru 
exercitarea dreptului de deducere, persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile legale, privind livr�rile de bunuri efectuate de o 
persoan� impozabil�. 

 
• În legisla�ia României, no�iunea de persoan� impozabil� este definit� la art. 

125^1 pct. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, astfel: 

 
„18. persoan� impozabil� are în�elesul art. 127 alin. (1) �i reprezint� 

persoana fizic�, grupul de persoane, institu�ia public�, persoana juridic�, 
precum �i orice entitate capabil� s� desf��oare o activitate economic�;”. 
 

• La art. 127 din Codul fiscal, se prevede c�: 
 
„ART. 127 
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. 

 
Se re�ine c� reprezint� persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar� 

activit��i economice. 
Din moment ce, a�a cum am precizat, cele dou� societ��i furnizoare erau 

inactive, nu puteau desf��ura activit��i economice. 
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De asemenea, a�a cum rezult� din baza de date existent� pe pagina de internet 
www.mfinante.ro, celor dou� societ��i furnizoare li s-a anulat înregistrarea TVA, 
respectiv SC ................... SRL la data de 01.11.2010 �i SC ................... SRL la data 
de 01.06.2011. 

Prevederile speciale ale Codului fiscal, art. 11 alin 1 �i alin. 1^2, ce le-am 
men�ionat, stipuleaz� în mod clar c� nu pot fi luate în considerare tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal�. 

De asemenea, Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i declararea contribuabililor 
inactivi prevede c� facturile fiscale emise de un contribuabil inactiv nu produc efecte 
juridice din punct de vedere fiscal. 

În ceea ce prive�te invocarea de c�tre contestatoare a Hot�rârii Cur�ii 
Europene din 06.09.2012, aceasta nu poate fi avut� în vedere, întrucât, pe de o parte, 
aceasta se refer� la cadrul juridic european coroborat cu cadrul juridic maghiar, �i nu 
cu cel românesc, iar, pe de alt� parte, aceast� cauz� se refer� la situa�ia în care 
autoriza�ia de întreprinz�tor individual a emitentului facturii i-a fost retras�. 

În cazul în spe��, fiind vorba de deducerea taxei pe baz� de facturi emise pe 
numele unor furnizori declara�i inactivi, deci care nu desf��oar� activit��i economice, 
contestatoarea nu are dreptul la deducerea taxei înscrise în acestea. 

Totodat�, contribuabilii declara�i inactivi sunt înscri�i în Lista contribuabililor 
declara�i inactivi, iar listele respective se public� în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, �i pe pagina de internet www.mfinante.ro, la sec�iunea "Informa�ii 
contribuabili", acestea putând fi cunoscute de c�tre cei interesa�i. 

 
Prin urmare, sus�inerile petentei nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� 

a contesta�iei. 
 
Având în vedere prevederile legale citate �i faptul c� societatea a dedus 

TVA aferent� unor facturi emise de contribuabili inactivi, rezult� c� în mod legal 
organele fiscale au respins la deducere TVA aferent� acestor facturi, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la suma 
de …….. (................... + ……..), reprezentând TVA.  

 
Deoarece pentru TVA în sum� de ……..lei, care a generat accesoriile, s-a 

dispus respingerea contesta�iei ca neîntemeiat�, faptul c� prin contesta�ie nu se 
prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, rezult� c� societatea 
datoreaz� �i accesoriile în sum� de ……… lei, reprezentând dobânzi de 
întârziere în sum� de ................... �i penalit��i de întârziere în sum� de 
................... lei, aferente TVA, conform principiului de drept „accesorium 
sequitur principale” (accesoriul urmeaz� principalul). 

 
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: 
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DECIDE: 

 
  

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

• ................... lei – TVA; 
• ………… lei – accesorii aferente TVA. 

 
2. Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C. ................... 

S.R.L. împotriva Deciziei de reverificare nr. ..................., emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� Suceava �i împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., înregistrat� la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ..................., cu privire la suma de ................... 
lei, reprezentând: 

• ................... – TVA; 
• ……… lei – accesorii aferente TVA, 

procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea cu caracter definitiv a 
motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor re�inute în 
prezenta decizie. 

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

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 


