
 
                                                                                                     

                                                 DECIZIA nr.1603
    

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  –Serviciul Solutionare Contestatii
2 a fost sesizata de Administra�ia Jude�eana a Finan�elor Publice-Inspectie Fiscala
Persoane Fizice, prin adresa, inregistrata la D.G.R.F.P. cu privire la contestatia formulata
de  X.

X formuleaza contestatie impotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de
impozitare ca urmare a inspectiei fiscale emisa in baza Raportului de inspectie fiscala, de
catre organele de inspectie fiscala din cadrul A.J.F.P.-Inspectie fiscala persoane fizice.

 X formuleaza contestatie si impotriva Deciziei referitoare la obligatiile fiscale
accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere   prin care s-au stabilit in sarcina
sa obligatii fiscale accesorii, care se compun din:

-dobanzi aferente TVA;
- penalitati de intarziere aferente TVA;

Totodata, X formuleaza contestatie impotriva Deciziei de impunere emisa pentru
suma.. in urma depunerii formularului 311 reprezentand declaratia privind taxa pe valoarea
adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de
TVA a fost anulat conform d art.316 alin.11 lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015 privind
Codul  fiscal.

Contestatia formulata  impotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare
ca urmare a inspectiei fiscale a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 270 alin.(1)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in raport de comunicarea actului
administrativ fiscal contestat, prin remiterea acestuia sub semnatura contribuabilului
conform adresei existenta in copie la dosarul cauzei si de data depunerii contestatiei  la
posta, conform plicului existent in original la dosarul cauzei; contestatia a fost  inregistrata
la A.J.F.P..., conform stampilei registraturii institutiei aplicata pe aceasta, aflata in original la
dosarul cauzei.

Contestatia formulata  impotriva Deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii
reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere   a fost depusa in termenul legal prevazut
de art. 270 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in raport de
comunicarea actului   administrativ fiscal contestat, conform confirmarii de primire existenta
in copie la dosarul cauzei,   si de data depunerii contestatiei  la posta, conform plicului
existent in original la dosarul cauzei; contestatia a fost  inregistrata la A.J.F.P..., conform
stampilei registraturii  institutiei aplicata pe aceasta, aflata in original la dosarul cauzei.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 268,  art.269,
art.270 si art.272 alin.(2) lit.a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu
modificarile si completarile ulterioare, D.G.R.F.P. -Serviciul Solutionare Contestatii 2 este
investita legal   sa solutioneze contestatia  formulata  de   X.

I.  X prin contestatia inregistrata la A.J.F.P. contesta Decizia privind nemodificarea
bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale emisa in baza Raportului de inspectie
fiscala si Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati
de intarziere prin care s-au stabilit in sarcina sa obligatii fiscale accesorii si solicita anularea
actelor administrative si exonerarea de la plata obligatiilor fiscale accesorii contestate.

Totodata, X, contesta Decizia de impunere emisa urmare depunerii formularului 311
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-Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de  catre persoanele impozabile al
caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art.316 alin.(11) lit.a-e, g
sau  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si solicita exonerarea de la plata obligatiilor
fiscale reprezentand taxa pe valoarea adaugata colectata in perioada ianuarie
2013-decembrie 2017 pe motiv ca nu este datorata bugetului de stat.

Contestatarul sustine ca actele administrativ fiscale contestate sunt nelegale si
netemeinice pentru urmatoarele motive:

1.Un prim viciu de nelegalitate al actelor administrativ fiscale contestate rezida din
faptul ca acestea au fost emise cu incalcarea dispozitiilor art.118 alin.(5) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si
sustine ca organele de inspectie fiscala nu au analizat in mod legal situatia fiscala a
contribuabilului deoarece nu au avut in vedere caracterul nelegal al constatarilor facute
urmare controlului inopinat , aceste constatari fiind confirmate prin Raportul de inspectie
fiscala iar prin Decizia de nemodificarea bazei de impunere s-a limitat exclusiv la actiunile
contribuabilului ,demarate la data de.., cu o zi inainte de inceperea inspectiei fiscale si
anume depunerea formularului 311 pentru perioada ianuarie 2013-decembrie 2017.

Contestatarul sustine ca organele de inspectie fiscala nu au analizat legalitatea
acestei actiuni si consecintele produse de aceasta , in special stabilirea taxei pe valoarea
adaugata ; sustine ca a depus declaratia formular 311 doar cu scopul de a evita alte
repercursiuni pecuniare si nu datorita faptul ca recunoaste aceste datorii fiscale.Considera
ca nelegalitatea actelor administrativ fiscale contestate rezulta tocmai din gresita
administrare si apreciere a  dispozitiilor legale, cu consecinta retinerii unei stari de fapt
fiscale care nu corespunde realitatii faptice .Remedierea acestei grave incalcari a
dispozitiilor art.118 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala
implica anularea actelor administrativ fiscale contestate.

2. Un alt viciu de nelegalitate al actelor administrativ rezida din incorecta aplicare si
interpretare a dispozitiilor art.153 alin.9^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal .

Contestatarul sustine ca in august 2012, organul fiscal a emis Decizia privind
anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA , potrivit prevederilor art.153 alin.9,
art.153 ^1 alin.(9) sau alin.(11) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Contestatarul arata ca dispozitiile art.153 alin.(9^1)  lit.d) din Legea nr.571/2003 s-au
schimbat  prin punctul 61 alin.(1) din Ordonanta nr.8/23 ianuarie 2013  si art.I din
Ordonanta nr.16/30.07.2013 iar  legiuitorul, prin schimbarea  succesiva a dispozitiei legale,
a ameliorat consecintele fiscale ale anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Astfel, arata ca din ianuarie 2013, legiuitorul a abrogat dispozitia legala , potrivit
careia "persoanele inpozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul aliniat nu pot aplica
prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru  mici intreprinderi prevazut la art.152
pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind obligate sa aplice prevederile art.11
alin.(1^1) si (1^3)."  

Contestatarul arata  ca,  din moment ce a existat o dispozitie legala expresa prin
care persoanelor impozabile aflate in situatiile reglementate de art.153 alin.9 din Legea
nr.571/2003 le-a fost prohibita aplicarea prevederilor referitoare la plafonul de scutire
pentru mici intreprinderi pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind obligate sa aplice
prevederile art.11 alin.(1^1) si (1^3),   consecintele abrogarii trebuie sa fie cat se poate de
clare si anume ca din acel moment art.11 alin.(1^1) si (1^3) se aplica doar persoanelor
carora din alte motive nu le sunt aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire
pentru mici intreprinderi; sustine ca s-a incadrat in conditiile reglementate de dispozitiile
art.152 din Legea nr.571/2003 pe toata aceasta perioada iar in speta s-au aplicat in mod
nelegal dispozitiile art.11 alin.(1^1) si (1^3)  din Legea nr.571/2003 , conducand la stabilirea
TVA colectata.

3.Cu privire la aspectele de netemeinicie ale actelor administrativ fiscale contestate:
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 X contesta obligatiile declarate si in special dobanzile si penalitatile de intarziere pe
motiv ca a fost de buna credinta  si a avut o relatie transparenta cu organele fiscale.Arata
ca nu a avut  intentia de a eluda dispozitiile legale ci pur si simplu nu a cunoscut drepturile
si obligatiile, nefiind informat in acest sens; invoca in sustinere dispozitiile art.3 din Legea
prevenirii nr.270/2017 , care trebuie aplicata si in speta.  

Contestatarul sustine ca a depus toate declaratiile si si-a executat toate obligatiile
fata de bugetul statului , toate despre care a avut cunostinta  si niciodata in acesti 5 ani nu
a fost atentionat de problema constatata in anul 2018.Sustine ca nu a stiut ca anularea din
oficiu se refera doar la dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor si presupune
obligatia de colectare a TVA aferenta livrarilor , lucru care nu rezulta din decizia privind
anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA, comunicata in anul 2012.

Cu privire la dreptul de deducere a taxei , contestatarul invoca practica constanta a
CJUE si art.167 si urmatoarele din Directiva 2006/112 care face parte integranta din
mecanismul TVA si in principiu nu poate fi limitat.

Regimul deducerilor urmareste sa degreveze in intregime intreprinzatorul de sarcina
TVA datorata sau achitata in cadrul tuturor activitatilor economice pe care le desfasoara
.Sistemul comun al TVA garanteaza neutralitatea impozitarii tuturor activitatilor economice
indiferent de scopurile sau de rezultatele acestor activitati , cu conditia ca activitatile
mentionate sa fie, in principiu , ele insele supuse TVA.

Este de competenta autoritatilor si a instantelor nationale sa refuze avantajul
dreptului de deducere , daca avand in vedere elementele obiective s-a stabilit ca acest
drept a fost invocat in mod fraudulos sau abuziv.

In schimb, nu este compatibil cu regimul dreptului de deducere prevazut de directiva
mentionata sa se sanctioneze , prin refuzul acestui drept , o persoana impozabila care nu
stia si nu ar fi putut sa stie ca operatiunea in cauza era implicata intr-o frauda, ceea ce
seamana cu situatia de fata.

Pentru motivele prezentate contestatarul considera ca decizia de impunere si
raportul de inspectie fiscala sunt nelegale si solicita admiterea contestatiei.
  

II.Decizia de nemodificare a bazei de impunere ca urmare a inspectiei fiscale a fost
emisa pentru nemodificarea bazei de impunere a TVA pe perioada 01.12.2012-31.12.2017,
in baza Raportului de inspectie fiscala, de catre organele de inspectie fiscala din cadrul
A.J.F.P.- Serviciul Inspectie Fiscala Persoane fizice.

Din Raportul de inspectie fiscala, care a stat la baza emiterii Deciziei de
nemodificare a bazei de impunere ca urmare a inspectiei fiscale, rezulta ca X a facut
obiectul unui control inopinat finalizat cu Procesul verbal care a vizat o analiza de risc
deoarece dupa anularea codului de TVA, contribuabilul a reinceput activitatea.

Cu ocazia controlului inopinat s-a constatat faptul ca, ulterior anularii din oficiu, de
catre organele fiscale,   a inregistrarii in  scopuri de TVA in baza prevederilor art.153
alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile
ulterioare , respectiv incepand cu luna octombrie 2012, contribuabilul a reinceput activitatea
, inregistrand anumite cheltuieli iar in ianuarie 2013, acesta a facturat catre Societatea B ,
servicii de consultanta efectuate in perioada octombrie-decembrie 2012, conform contract.

Organele de inspectie fiscala au constatat ca , X nu a solicitat inregistrarea in
scopuri de TVA , anterior reinceperii activitatii potrivit prevederilor art.153 alin.9^1 lit.d) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si nici ulterior , in conditiile in care prin O.G.
nr.16/30.07.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
si reglementarea unor masuri fiscal bugetare prevederile art.153 alin.9^1 lit.d) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal , au fost modificate in sensul ca a fost eliminat intervalul de
180 zile.

Din verificarile efectuate cu ocazia controlului inopinat s-a constatat ca  pe perioada

 

                                                                                     3 / 22                                                  www.anaf.ro



octombrie 2012-30.01.2018 , contribuabilul nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA
conform prevederilor art.153 alin.9^1 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile  ulterioare si de asemenea pentru activitatea desfasurata nu a
colectat TVA in conformitate cu prevederile art.11 alin.(1^1) si (1^3)  din acelasi act
normativ si nu a depus declaratia privind taxa colectata care trebuia platita respectiv
Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al
caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform
art.153 alin.(9) lit.a)-e) din Codul fiscal, formular 311 , conform Ordinului presedintelui
ANAF nr.418 din 19.03.2012 inlocuit din data de 29.08.2013 cu Ordinul presedintelui ANAF
nr.2224/203 iar din data de 09.05.2015 cu Ordinul presedintelui ANAF 632/2013.

Organele de inspectie fiscala au constatat ca pe aceasta perioada , contribuabil a
aplicat prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la
art.152 din Codul fiscal si nu prevederile art.11 alin.(1^1) si (1^3)  dupa cum avea obligatia
conform art.153 alin.(9^1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

In Raportul de inspectie fiscala se specifica faptul ca , urmare inspectie fiscale
efectuate s-a constatat faptul ca incepand cu martie 2018, X figureaza ca fiind inregistrat in
scopuri de TVA precum si ca anterior inceperii inspectiei fiscale acesta a depus pentru
perioada ianuarie 2013-decembrie 2017, formularul 311-Declaratie privind taxa pe valoarea
adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.a)-e) din Codul fiscal
prin care a declarat TVA de plata aferenta operatiunilor efectuate dupa anularea din oficiu a
inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art.153 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare pana la data de 31.12.2015
si  art.316 alin.(11) lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  invigoare
incepand cu data de 01.01.2016.

Organele de inspectie fiscala au constatat ca X a achitat TVA conform documentelor
prezentate.

Astfel, organele de inspectie fiscala au constatat ca X a aplicat  prevederile cuprinse
la Sectiunea 2^1"Reguli speciale pentru aplicarea TVA"pct.5^1 alin.(2) lit.c) din Hotararea
nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal .

Prin Raportul de inspectie fiscala, organele de inspectie fiscala nu au constatat
deficiente astfel ca pe perioada 01.12.2012-31.12.2017, in baza acestui raport de inspectie
fiscala s-a emis Decizia de nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei
fiscale cu privire la taxa pe valoarea adaugata.

Prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si
penalitati de intarziere , organele de inspectie fiscala au stabilit in sarcina X , obligatii
fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA de plata.

Din Anexa la Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi
si penalitati de intarziere rezulta ca obligatiile fiscale accesorii au fost stabilite pe perioada
25.02.2013-15.03.2018 asupra debitului individualizat de plata prin Declaratia formular 311
inregistrata la organul fiscal teritorial.

III. Luand în considerare constatarile organelor fiscale, motivele prezentate de
societatea contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum �i actele
normative în vigoare în perioada de impunere, se re�in urmatoarele:

1. Referitor la aspectele de procedura invocate de catre X, D.G.R.F.P.-Serviciul
Solutionare Contestatii 2 este investita sa se pronunte daca organele de inspectie
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fiscala   si-au exercitat rolul activ in vederea examinarea tuturor   starilor  de fapt
fiscale si au aplicat  corect prevederile legale  pe perioada verificata  in concluziile
Raportului de inspectie fiscala ce a stat la baza emiterii Decizie privind
nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale.

In fapt, X, in contestatia formulata, sustine ca actul  administrativ fiscal in speta
Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale intocmita
in baza Raportului de inspectie fiscala este netemeinica si nelegala, impunandu-se a fi
anulata pe motiv ca  a fost emisa cu inalcarerea dispozitiilor art.118 din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala, potrivit caruia:

"(5) Inspec�ia fiscal� are în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i
raporturile juridice care sunt relevante pentru impozitare sau verificarea modului de
respectare a altor obliga�ii prev�zute de legisla�ia fiscal� �i contabil�."

In drept, potrivit art.113 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
cu modificarile si completarile ulterioare:

"(1) Inspec�ia fiscal� reprezint� activitatea ce are ca obiect verificarea
legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii
obliga�iilor în leg�tur� cu stabilirea obliga�iilor fiscale de c�tre contribuabil/pl�titor,
respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup�
caz, a bazelor de impozitare �i a situa�iilor de fapt aferente, stabilirea diferen�elor de
obliga�ii fiscale principale."

Totodata conform alin.(2) al aceluiasi articol, inspectia fiscala are urmatoarele
atributii:

"(2) În scopul efectu�rii inspec�iei fiscale, organul de inspec�ie fiscal�
procedeaz� la:

a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/
pl�titorului;

b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din
eviden�a contabil� �i fiscal� a contribuabilului/pl�titorului;

c) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse �i, dup� caz, a
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legisla�iei fiscale;

d) verificarea, constatarea �i investigarea fiscal� a actelor �i faptelor rezultând
din activitatea contribuabilului/pl�titorului supus inspec�iei sau altor persoane
privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea
îndeplinirii obliga�iilor prev�zute de legisla�ia fiscal� �i contabil�;

e) solicitarea de informa�ii de la ter�i;
f) verificarea locurilor unde se realizeaz� activit��i generatoare de venituri

impozabile ori unde se afl� bunurile impozabile;
g) solicitarea de explica�ii scrise de la reprezentantul legal al

contribuabilului/pl�titorului sau împuternicitul acestuia ori de la persoanele
prev�zute la art. 124 alin. (1), dup� caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în
timpul inspec�iei fiscale, pentru clarificarea �i definitivarea constat�rilor;

h) informarea reprezentantului legal al contribuabilului/pl�titorului sau a
împuternicitului acestuia, dup� caz, cu privire la constat�rile inspec�iei fiscale,
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precum �i discutarea acestora;
i) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în

minus, dup� caz, fa�� de obliga�ia fiscal� principal� declarat� de c�tre
contribuabil/pl�titor �i/sau stabilit�, dup� caz, de organul fiscal;

j) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor reprezentând înc�lc�ri ale legisla�iei
fiscale �i contabile constatate �i dispunerea de m�suri pentru prevenirea �i
combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale �i contabile;

k) dispunerea m�surilor asigur�torii în condi�iile legii;
l) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal."

Conform art.131 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare:

"(1) Rezultatul inspec�iei fiscale se consemneaz�, în scris, într-un raport de
inspec�ie fiscal�, în care se prezint� constat�rile organului de inspec�ie fiscal� din
punctul de vedere faptic �i legal �i consecin�ele lor fiscale.

(2) Raportul de inspec�ie fiscal� se întocme�te la finalizarea inspec�iei fiscale �i
cuprinde toate constat�rile în leg�tur� cu perioadele �i obliga�iile fiscale verificate,
precum �i în leg�tur� cu alte obliga�ii prev�zute de legisla�ia fiscal� �i contabil� ce
au f�cut obiectul verific�rii. În cazul în care contribuabilul/pl�titorul �i-a exercitat
dreptul prev�zut la art. 130 alin. (5), raportul de inspec�ie fiscal� cuprinde �i opinia
organului de inspec�ie fiscal�, motivat� în drept �i în fapt, cu privire la punctul de
vedere exprimat de contribuabil/pl�titor.

(3) La raportul de inspec�ie fiscal� se anexeaz�, ori de câte ori este cazul, acte
privind constat�ri efectuate la sediul contribuabilului/pl�titorului sau la sediile
secundare ale acestuia, cum ar fi procese-verbale încheiate cu ocazia controalelor
inopinate sau de constatare la fa�a locului �i alte asemenea acte.

(4) Raportul de inspec�ie fiscal� st� la baza emiterii:
a) deciziei de impunere, pentru diferen�e în plus sau în minus de obliga�ii

fiscale principale aferente diferen�elor de baze de impozitare;
b) deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare, dac� nu se constat�

diferen�e ale bazelor de impozitare �i respectiv de obliga�ii fiscale principale;
c) deciziei de modificare a bazelor de impozitare dac� se constat� diferen�e ale

bazelor de impozitare, dar f�r� stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale principale."

Potrivit prevederilor legale mai sus enuntate se retine ca inspectia fiscala are ca
obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii
indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil ,
respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile , verificarea sau stabilirea dupa caz a
bazelor de impunere, stabilirea de diferente de obligatii fiscale principale.

Organul de inspectie fiscala, in cadrul acestei actiuni trebuie sa procedeze la
examinarea documentelor aflate la dosarul fiscal al contribuabilului , verificarea
concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila si fiscala a
contribuabilului, analiza si evaluarea informatiilor fiscale, verificarea, constatarea si
investigarea fiscala a actelor si faptelor rezultate din activitatea contribuabilului, stabilirea
corecta a bazei de impunere si a diferentelor datorate in plus sau in minus fata de obligatia
fiscala principala declarata de contribuabil si/ sau dupa caz de organul fiscal.

Din prevederile legale enuntate se retine ca rezultatul inspectiei fiscale si
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constatarile organelor de inspectie fiscala vor fi consemnate prin intocmirea unui raport
scris, care la finalizarea inspectiei fiscale va sta la baza emiterii deciziei de impunere
pentru diferente in plus sau in minus de obligatii fiscale principale aferente diferentelor de
baza de impozitare, deciziei de nemodificare a bazelor de impunere daca nu se constata
diferente ale bazelor de impozitare  si obligatii fiscale principale, deciziei de modificare a
bazelor de impozitare  daca se constata diferente ale bazelor de impozitare , dar fara
stabilirea de diferente de obligatii fiscale principale.

De asemenea , din prevederile legale enuntate se retine ca la raportul de inspectie
fiscale se anexeaza acte privind constatarile efectuate la sediul contribuabilului cum ar fi
procese verbale incheiate cu ocazia controalelor inopinate.

Totodata in speta sunt aplicabile si prevederile art.5, art. 6 si art.7 din Legea
nr.207/2015 privind Codul  de procedura fiscala, potrivit carora:

-art.5
"(1) Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile legisla�iei fiscale pe

teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� a crean�elor fiscale."
-art.6
"(1) Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i

competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor
de prob� prev�zute de lege �i s� adopte solu�ia întemeiat� pe prevederile legale,
precum �i pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�
raportat la momentul lu�rii unei decizii."

-art.7
"(3) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s�

ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea
corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului/pl�titorului. În analiza efectuat�, organul
fiscal este obligat s� identifice �i s� ia în considerare toate circumstan�ele
edificatoare fiec�rui caz în parte."

Din prevederile legale enuntate se retine ca in exercitarea rolului sau activ organul
fiscal este indreptatit sa examineze din oficiu starea de fapt , sa obtina si sa utilizeze toate
informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a
contribuabilului; totodata organul fiscal este indreptatit sa aprecieze in limitele atributiilor si
competentelor ce ii revin relevanta starii de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege
intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza fiind
obligat sa aplice unitar prevederile legislatiei fiscale si sa stabileasca corect impozitele,
taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului de stat. 

Din analiza documentele existente la dosarul contestatiei se retine ca:
 X a fost inregistrat ca platitor de TVA incepand cu data de 01.09.2008. Pe perioada

01.01.2012-30.06.2012 , contestatarul a depus deconturi de taxa pe valoarea adaugata
pentru 6 luni consecutive  in care nu au fost evidentiate achizitii de bunuri /servicii si nici
livrari de bunuri/servicii astfel ca, incepand cu data de 01.08.2012 organele fiscale
competente din cadrul ANAF au anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA conform
art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare.

Cu ocazia controlului inopinat s-a constatat faptul ca, in luna octombrie 2012
contribuabilul a inceput sa inregistreze cheltuieli iar acesta a emis factura catre Societatea
B reprezentand contravaloare  "servicii de consultanta in perioada oct-dec 2012, conform
contract" insa nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA , anterior reinceperii activitatii
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conform  prevederilor art.153 alin.9^1 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si nici
ulterior , in conditiile in care prin O.G. nr.16/30.07.2013 pentru modificarea si completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal bugetare,
prevederile art.153 alin.9^1 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , au fost
modificate in sensul ca a fost eliminat intervalul de 180 zile.

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca pe perioada octombrie
2012-30.01.2018 , contribuabilul nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA conform
prevederilor art.153 alin.9^1 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile  ulterioare, in vigoare pe perioada octombrie 2012-decembrie 2015,
respectiv art.316 alin.(12) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, in vigoare
incepand cu data de 01.01.2016. 

De asemenea, s-a constatat ca pentru activitatea desfasurata, contestatarul  nu a
colectat TVA in conformitate cu prevederile art.11 alin.(1^1) si (1^3)  din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal , in vigoare pana la data de 31.12.2015, respectiv art.11 alin.(8)  din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, in vigoare incepand cu data de 01.01.2016,   nu a
depus declaratia privind taxa colectata  datorata bugetului de stat conform prevederilor
art.156^3 alin.(10) respectiv 324 alin.(10)  din aceleasi acte normative invocate respectiv
Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al
caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform
art.153 alin.(9) lit.a)-e) din Codul fiscal, formular 311 , conform Ordinului presedintelui
ANAF nr.418 din 19.03.2012 inlocuit din data de 29.08.2013 cu Ordinul presedintelui ANAF
nr.2224/2013, din data de 09.03.2015 cu Ordinul presedintelui ANAF 632/2015 iar din data
de 25.02.2016 cu O.P.A.N.A.F. nr.795/2016.

Organele de inspectie fiscala au constatat ca pe aceasta perioada , contribuabilul a
aplicat prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la
art.152  respectiv art.310 din Codul fiscal, in vigoare pe perioada verificata  si nu
prevederile art.11 alin.(1^1) si (1^3) din Legea nr.571/2015 privind Codul fiscal  in vigoare
pana la data de 31.12.2015, respectiv art.11 alin.(8) din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal, in vigoare incepand cu data de 01.01.2016.

La art.153 alin.(9^1) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , in vigoare
pana la data de 31.12.2015,respectiv art.316 alin.(14) din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal, in vigoare incepand cu data de 01.01.2016, se prevede ca :

"Persoanele impozabile aflate în situa�iile prev�zute de prezentul alineat nu pot
aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prev�zut
la art. 152 pân� la data înregistr�rii în scopuri de TVA, fiind obligate s� aplice
prevederile art. 11 alin. (1^1) �i (1^3)."

Se retine ca urmare controlului inopinat , finalizat prin incheierea Procesului verbal,
contestatarul a depus, la organul fiscal teritorial Declaratiile privind taxa pe valoarea
adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de
taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.a)-e) din Codul fiscal,
formular 311, aferente perioadei  ianuarie 2013-noiembrie 2017 prin care a declarat pe
proprie raspundere TVA colectata aferenta operatiunilor efectuate dupa anularea din oficiu
a inregistrarii in scopuri de TVA si a achitat   conform document TVA declarata.

Din documentele existente la dosarul cauzei se retine ca in baza Avizului de
inspectie fiscala , X a fost informat ca va face obiectul unei inspectii fiscale avand ca
obiective:

-verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale si/sau operatiunilor relevante
pentru inspectia fiscala a corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu
stabilirea bazei de impozitare si a obligatiei fiscale principale privind taxa pe valoarea
adaugata pe perioada 01.12.2012-31.12.2017;
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-verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile;
-verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, daca prezinta interes pentru

aplicarea legislatiei fiscale si contabile.
Se retine ca inspectia fiscala s-a finalizat prin intocmirea  Raportului de inspectie

fiscala in baza caruia s-a emis Decizia de nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a
inspectiei fiscale cu privire la taxa pe valoarea adaugata aferenta  perioadei
01.12.2012-31.12.2017.

De asemenea, se retine ca in  Raportul de inspectie fiscala sunt redate constatarile
organelor de inspectie fiscala din Procesul verbal intocmit cu ocazia controlului inopinat si
de asemenea sunt prezentate constatarile efectuate urmare verificarii  legalitatii si
conformitatii declaratiilor fiscale si/sau operatiunilor relevante pentru inspectia fiscala, a
corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea bazei de impozitare
si a obligatiei fiscale principale privind taxa pe valoarea adaugata pe perioada
01.12.2012-31.12.2017, verificarii  respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile,
obiective care au fost specificate  in Avizul de inspectie fiscala, comunicat contribuabilului
inaintea inceperii inspectiei fiscale.

In Raportul de inspectie fiscala se arata ca, cu ocazia inspectiei fiscale s-a constatat
faptul ca incepand cu martie 2018 X figureaza ca fiind inregistrata in scopuri de TVA
precum si ca anterior inceperii inspectiei fiscale aceasta a depus pentru perioada ianuarie
2013-decembrie 2017 Declaratiile privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre
persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
a fost anulat conform  art.316 alin.(11) lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal  in vigoare incepand cu data de 01.01.2016, formular 311.

Prin declaratiile depuse,contribuabilul a declarat TVA de plata aferenta operatiunilor
efectuate dupa anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile  in conditiile
art.153 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare in vigoare pana la data de 31.12.2015 si  art.316 alin.(11) lit.a)-e) sau h) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  invigoare incepand cu data de 01.01.2016.

 In anexa nr.1 la Raportul de inspectie fiscala este redata situatia privind TVA
declarata, conform declaratiilor privind taxa pe valoarea adaugata  (formular 311); de
asemenea in raport se specifica faptul  ca X a achitat, conform document TVA declarata. 

Sustinerea contestatarului  potrivit careia  Raportului de inspectie fiscala ar fi fost
intocmit cu incalcarea  dispozitiilor art.118 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala , respectiv ca organele de inspectie fiscala nu au avut in vederea
examinarea tuturor starilor de fapt, sunt neintemeiate iar actul administrativ fiscal contestat
nu poate fi  anulat.

De asemenea, argumentul  contestatarului potrivit caruia, inca din ianuarie 2013 s-ar
fi abrogat dispozitia prevazuta de art.153 alin.(9^1) din  Codul fiscal potrivit careia: 

"Persoanele impozabile aflate în situa�iile prev�zute de prezentul alineat nu pot
aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prev�zut
la art. 152 pân� la data înregistr�rii în scopuri de TVA, fiind obligate s� aplice
prevederile art. 11 alin. (1^1) �i (1^3)",

nu poate fi retinut in solutionarea favorabila a contestatiei deoarece aceasta
dispozitie a existat in lege  pe perioada 01.12.2012-31.12.2017   respectiv la  153 alin.9^1
din  Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in
vigoare pana la data de 31.12.2015, mentinuta prin art. art.316 alin.(14) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal, in vigoare incepand cu data de 01.01.2016 .

Prin contestatia formulata, contestatorul nu precizeaza actul normativ prin care
dispozitia legala invocata ar fi fost abrogata din Codul fiscal.

Mentionam ca, pe perioada verificata,  art.153 alin.9^1 din Legea  nr.571/2003
privind Codul fiscal a fost modificat  de  legiuitor  prin O.G. nr.16/30.07.2013 pentru
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modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor
masuri fiscal bugetare prevederile art.153 alin.9^1 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal in sensul  eliminarii  termenul  de  maximum 180 zile  de depunere a unei
cereri de inregistrare in scopuri de TVA , de la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Prin urmare, argumentul contestatarului potrivit caruia un viciu de nelegalitate al
actului administrativ fiscal contestat l-ar reprezenta incorecta aplicare si interpretare a
dispozitiilor art.153 alin.9^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , nu este intemeiat
iar actul administrativ fiscal contestat nu poate fi anulat pentru acest motiv.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se retine ca organele de
inspectie fiscala , in cadrul actiunii de verificare a contribuabilului   X si de stabilire a bazei
impozabile si a obligatiilor fiscale privind taxa pe valoarea adaugata  a respectat
prevederile legale procedurale privind obiectul inspectiei fiscale , pentru aducerea la
indeplinire a atributiilor sale procedand la examinarea documentelor aflate la dosarul fiscal
al contribuabilului , verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din
evidenta contabila si fiscala a contribuabilului; s-au respectat prevederile legale
procedurale cu privirea la  discutarea constatarilor cu contribuabilul conform capitolului V
din Raportul de inspectie fiscala, contribuabilul fiind de acord cu legalitatea constatarilor
inspectiei fiscala, formuland si un punct de vedere in sensul ca "Sunt de acord cu
legalitatea constatarilor inspectiei fiscale , dar consider ca as fi putut fi prevenit asupra
omisiunii care sta la baza constatarilor cu privire la anularea din oficiu a cerificatului TVA pe
anul 2012".(anexa 3 la raportul de inspectie fiscala). 

Astfel, se retine ca in mod legal, in baza Raportului de inspectie fiscala, organele de
inspectie fiscala au  emis Decizia de nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a
inspectiei fiscale cu privire la taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei
01.12.2012-31.12.2017.

Prin urmare,  sustinerile contestatarului  potrivit carora Raportul de inspectie fiscala
ar fi fost intocmit cu incalcarea  dispozitiilor art.118 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedura fiscala , respectiv organele de inspectie fiscala nu au avut in vederea
examinarea tuturor starilor de fapt si ca ar fi aplicat si interpretat incorect dispozitiile art.153
alin.9^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, sunt neintemeiate iar actul administrativ fiscal contestat nu poate fi  anulat.

In conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:

“(1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din urm�toarele situa�ii:
a) este emis cu înc�lcarea prevederilor legale privind competen�a;
b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele

�i calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele �i prenumele ori
denumirea contribuabilului/pl�titorului, a obiectului actului administrativ sau a
semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excep�ia prev�zut� la art. 46
alin. (6), precum �i organul fiscal emitent;

c) este afectat de o grav� �i evident� eroare. Actul administrativ fiscal este
afectat de o grav� �i evident� eroare atunci când cauzele care au stat la baza emiterii
acestuia sunt atât de viciate încât, dac� acestea ar fi fost înl�turate anterior sau
concomitent emiterii actului, ar fi determinat neemiterea sa.”

Se retine ca, legiuitorul a inteles sa precizeze in mod expres acele elemente din
continutul actelor administrativ fiscale a caror lipsa este sanctionata cu nulitatea absoluta a
actelor, ele fiind enumerate la articolul de lege mai sus enuntat, iar in speta nu este cazul. 
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In consecinta, actul administrativ fiscal contestat respectiv Decizia de nemodificarea
bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale emisa in baza Raportului de inspectie
fiscala a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie, motiv pentru
care, contestatia pentru acest capat de cerere  va fi respinsa ca    neintemeiata.

Deoarece exceptiile de procedura ridicate de catre contestatar    au fost respinse ca
neintemeiata, D.G.R.F.P. -Serviciul  Solutionare  Contestatii 2 se va investi cu solutionarea
contestatiei formulata de   X impotriva actelor administrativ fiscale respectiv Decizia de
nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale si Decizia referitoare la
obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere.

2) In ceea ce priveste contestatia formulata de  X impotriva Deciziei de
nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale , cauza supusa
solutionarii este daca D.G.R.F.P.-Serviciul Solutionare  Contestatii  2 se poate investi
cu solutionarea pe fond a acestui capat de cerere in conditiile in care prin aceasta
decizie nu au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare urmare inspectiei fiscale iar
contestatarul  nu demonstreaza vatamarea sa prin emiterea acestui act
administrativ-fiscal. 

In fapt, X prin contestatia formulata se indreapta si impotriva Deciziei de
nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale emisa in baza Raportului
de inspectie fiscala si solicita anularea acesteia pe motiv ca este nelegala.

Prin Decizia de nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale nu
au fost stabilite obligatii fiscale reprezentand TVA, pe perioada 01.12.2012-31.12.2017.

Dupa cum s-a aratat si mai sus, Decizia de nemodificarea bazei de impozitare ca
urmare a inspectiei fiscale a fost emisa in baza Raportului de inspectie fiscala , in
conformitate cu dispozitiile art.131 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, mai sus enuntat, pe motiv ca urmare
verificarii efectuate nu au fost constatate deficiente cu privire la  TVA, pe perioada
01.12.2012-31.12.2017.

In drept, in speta sunt aplicabile prevederile art.268 din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:

"(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contesta�ie potrivit prezentului titlu. Contesta�ia este o cale
administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se consider� lezat
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

(3) Baza de impozitare �i crean�a fiscal� stabilite prin decizie de impunere se
contest� numai împreun�.

(4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de nemodificare a bazei de
impozitare prin care nu sunt stabilite crean�e fiscale."

coroborat cu prevederile art.1 pct.37 din acelasi act normativ , potrivit caruia:
"titlu de crean�� fiscal� - actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se

individualizeaz� crean�a fiscal�;"

Cu privire la indeplinirea conditiilor procedurale la pct. 9.3 si 9.4 din Instructiunile
pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala cu
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modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala nr.3741/2015, se precizeaza:

"9.3. Organul de solu�ionare competent va verifica existen�a excep�iilor de
procedur� �i, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la solu�ionarea pe fond a
contesta�iei.

9.4. În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� �i de fond pot fi
urm�toarele: excep�ia de nerespectare a termenului de depunere a contesta�iei,
excep�ia de necompeten�� a organului care a încheiat actul contestat, excep�ia lipsei
semn�turii sau a �tampilei de pe contesta�ie, excep�ia lipsei de interes, excep�ia lipsei
de calitate procesual�, excep�ia reverific�rii aceleia�i perioade �i aceluia�i tip de
obliga�ie bugetar�, prescrip�ia, puterea de lucru judecat etc."

iar la pct.12.1 din acelasi act normativ se precizeza:
"12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca:
d) lipsit� de interes, în situa�ia în care contestatorul nu demonstreaz� c� a fost

lezat în dreptul sau în interesul s�u legitim."

Din coroborarea  prevederilor legale mai sus enuntate  se retine ca, pot fi contestate
atat titlurile de creanta prin care s-au stabilit si individualizat creante fiscale cat si actele
administrative prin care nu s-au stabilit impozite, taxe si alte contributii datorate bugetului
de stat .Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile
sale printr-un act administrativ fiscal.

In speta se retine ca, X se afla in situatia de a contesta un act administrativ fiscal
prin care nu s-au stabilit in sarcina sa obligatii fiscale suplimentare iar  in raport de
dispozitiile art.268 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu
modificarile si completarile ulterioare,contestatarul  nu a fost lezat in vreun interes al sau
prin emiterea actului administrativ fiscal respectiv Decizia de nemodificarea bazei de
impozitare ca urmare a inspectiei fiscale in conditiile in care prin acest act administrativ
fiscal nu s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare. 

Dupa cum s-a aratat si mai sus, TVA a fost declarata de catre X prin Declaratiile
privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de
inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform  art.316 alin.(11)
lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  in vigoare incepand cu data de
01.01.2016, formular 311, depuse pe proprie raspundere ; de asemenea TVA declarata  a
fost achitata de catre contestatar.

Urmare analizarii documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, a
documentelor prezentate de contestatar, aplicand prevederile legale in vigoare pe perioada
verificata, organele de inspectie fiscala au constatat ca TVA a fost declarata in mod legal
de catre contribuabil astfel ca,  in Raportul de inspectie fiscala s-a consemnat ca "din
verificarile efectuate nu au fost constatate deficiente" iar in baza acestui act de control s-a
emis Decizia de nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale cu privire
la TVA aferenta perioadei 01.12.2012-31.12.2017.

In conditiile in care contestatarul nu a demonstrat ca a fost lezat in dreptul sau in
interesul sau  legitim prin emiterea acestui act administrativ fiscal in speta sunt  aplicabile si
prevederile art.280 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:

"1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei
condi�ii procedurale, contesta�ia se respinge f�r� a se proceda la analiza pe fond a
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cauzei."
iar urmare  coroborarii acestui articol de lege  cu pct.12.1 din Ordinul presedintelui

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala, mai
sus enuntat, se va respinge contestatia ca lipsita de interes, pentru acest capat de cerere.

3.In ceea ce priveste contestatia formulata de X impotriva Deciziei de impunere
emisa pentru suma de... in urma depunerii formularului 311 reprezentand declaratia privind
taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de
inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform d art.316 alin.11 lit.a)-e) sau h) din
Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, cauza supusa solutionarii este daca
D.G.R.F.P.-Serviciul Solutionare Contestatii 2 se poate investi cu solutionarea de
fond a contestatiei cu privire la acest capat de cerere in conditiile in care organele
fiscala din cadrul A.J.F.P. nu au emis o decizie de impunere prin care sa stabilesca
suplimentar de plata TVA iar in contestatia formulata nu se precizeaza numarul
actului administrativ fiscal contestat.

  In fapt, dupa cum s-a aratat si mai sus, urmare controlului efectuat la contribuabilul
X, in baza Avizului de inspectie fiscala, organele de inspectie fiscala din cadrul
D.G.R.F.P.-A.J.F.P. au intocmit Raportul de inspectie fiscala in baza caruia a fost emisa
Decizia de nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, care
reprezinta actul administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat, in conformitate cu
prevederile art.268 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Din documentele existente la dosarul contestatiei se retine ca TVA a fost declarata
de catre contribuabil prin  Declaratiile privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre
persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
a fost anulat conform  art.316 alin.(11) lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal  in vigoare incepand cu data de 01.01.2016, formular 311, depuse la organul fiscal
teritorial; TVA     este  aferenta operatiunilor efectuate de catre contribuabil pe perioada
ianuarie 2013-noiembrie 2017, dupa anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de
TVA(01.08.2012), pentru care contribuabilul nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA
anterior reinceperii activitatii si nici ulterior, potrivit dispozitiilor art.153 alin.9^1 lit.d) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare .

Potrivit prevederilor art.101 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala :

"(1) Declara�ia fiscal� se depune de c�tre persoanele obligate potrivit Codului
fiscal sau altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea."

iar potrivit art.102 din acelasi act normativ :
"(2) În declara�ia de impunere contribuabilul/pl�titorul trebuie s� calculeze

cuantumul obliga�iei fiscale, dac� acest lucru este prev�zut de lege.
(3) Contribuabilul/Pl�titorul are obliga�ia de a completa declara�ia fiscal�

înscriind corect, complet �i cu bun�-credin�� informa�iile prev�zute de formular,
corespunz�toare situa�iei sale fiscale. Declara�ia fiscal� se semneaz� de c�tre
contribuabil/pl�titor sau, dup� caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia."

La art.95 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala  se prevede:
"(4) Declara�ia de impunere întocmit� potrivit art. 102 alin. (2) este asimilat�

 

                                                                                     13 / 22                                                  www.anaf.ro



cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verific�ri ulterioare, �i produce efectele
juridice ale în�tiin��rii de plat� de la data depunerii acesteia."

iar  la  art.1 pct.18 din acelasi act normativ , declaratia de impunere este definita ca
fiind:"actul întocmit de contribuabil/pl�titor care se refer� la:

a) impozitele, taxele �i contribu�iile sociale datorate, în cazul în care, potrivit
legii, obliga�ia calcul�rii acestora revine contribuabilului/pl�titorului;

b) impozitele, taxele �i contribu�iile sociale colectate, în cazul în care pl�titorul
are obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a pl�ti sau, dup� caz, de a colecta �i de a
pl�ti impozitele, taxele �i contribu�iile sociale;

c) bunurile �i veniturile impozabile, precum �i alte elemente ale bazei de
impozitare, dac� legea prevede declararea acestora;"

Conform Ordinului presedintelui ANAF nr.418 din 19.03.2012( inlocuit din data de
29.08.2013 cu Ordinul presedintelui ANAF nr.2224/2013, din data de 09.03.2015 cu
Ordinul presedintelui ANAF 632/2015 iar din data de 25.02.2016 cu O.P.A.N.A.F.
nr.795/2016), anexa 2 "Instructiuni de completare a formularului (311) "Declaratie privind
taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de
inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9)
lit. a) - e) din Codul fiscal"
    "Declara�ie privind taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� de c�tre persoanele
impozabile al c�ror cod de înregistrare în scopuri de tax� pe valoarea ad�ugat� a
fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal", denumit� în
continuare declara�ie, se depune, potrivit art. 156^3 alin. (10) din Codul fiscal, de
c�tre persoanele impozabile al c�ror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost
anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal �i care
efectueaz� în perioada în care nu au cod valid de TVA livr�ri de bunuri/prest�ri de
servicii �i/sau achizi�ii de bunuri �i/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata
taxei pe valoarea ad�ugat�."

Din cadrul legal enuntat  se retine ca, obligatia depunerii  declaratiei fiscale , in speta
declaratia formular 311, revine  contribuabilului, acesta avand  obligatia  de a completa
declaratia fiscala inscriind corect, complet si cu buna credinta informatiile prevazute de
formular, corespunzatoare situatiei sale fiscale; declaratia se semneaza de catre
contribuabil si este asimilata cu o decizie de impunere sub rezerva verificarii ulterioare.

Astfel, in speta , dupa cum s-a aratat si mai sus, TVA a fost declarata de catre
contribuabilul X prin  Declaratiile privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre
persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
a fost anulat conform  art.316 alin.(11) lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal  in vigoare incepand cu data de 01.01.2016, formular 311, depuse la organul fiscal
teritorial, semnate de  catre reprezentantul legal al persoanei fizice autorizate.

 Se retine ca, contribuabilul a achitat conform document suma  declarata.

Dupa cum s-a aratat si mai sus, urmare verificarii contribuabilul X, in baza Avizului
de inspectie fiscala, organele de inspectie fiscala  au emis Decizia de nemodificarea bazei
de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale , cu privire la taxa pe valoarea adaugata
aferenta perioadei 01.12.2012-31.12.2017, in conditiile in care din examinarerea
documentelor aflate la dosarul fiscal al contribuabilului , din  verificarea concordantei dintre
datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila si fiscala a contribuabilului nu
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au rezultat obligatii fiscale suplimentare reprezentand  TVA.
 Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta ca urmare inspectiei fiscale

efectuate in baza Avizului de inspectie fiscala, organele de inspectie fiscala ar fi  emis
Decizie de impunere in urma depunerii formularului 311 reprezentand declaratia privind
taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de
inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform d art.316 alin.11 lit.a)-e) sau h) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care poate fi contestata in temeiul prevederilor
Titlului VIII" Solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrativ fiscale" din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prevederilor art.268 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, mai sus enuntat, se retine ca impotriva
titlului de creanta precum si impotriva altor acte administrative fiscale se poate formula
contestatie potrivit prezentului titlu si este indreptatit la contestatie numai cel care considera
ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

In situatia de fapt prezentata se retine ca, organele de inspectie fiscala nu au emis o
decizie de impunere prin care sa stabilesca in sarcina contestatarului  TVA  suplimentara
de plata, susceptibila de a fi contestata, in conformitate cu prevederile art.268 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contestatarul, in contestatia formulata, nu precizeaza numarul actului administrativ
fiscal contestat si nu anexeaza la dosarul cauzei actul administrativ fiscal contestat pentru
care solicita anularea.

La art.269 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile
si completarile ulterioare se prevede:

"(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz�;
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calit��ii

de împuternicit al contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.
(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i

înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat."
La art.1 pct.1 din acelasi  act normativ actuul administrativ fiscal este definit ca fiind:
"actul emis de organul fiscal în exercitarea atribu�iilor de administrare a

impozitelor, taxelor �i contribu�iilor sociale, pentru stabilirea unei situa�ii individuale
�i în scopul de a produce efecte juridice fa�� de cel c�ruia îi este adresat;"

iar la pct.37  al art.1 din acelasi act normativ titlu de creanta este definit:
"actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a

fiscal�;"

In conditiile in care contestatarul nu face dovada ca organul fiscal a emis un act
administrativ fiscal, titlu de creata  prin care sa  se stabilesca si sa se individualizeze
creante fiscale in speta  TVA, in cauza  se vor aplica  prevederile pct. 9.3 si 9.4 din
Instructiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala cu modificarile si completarile ulterioare,  coroborat cu dispozitiile  art.280  din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare si prevederile pct.12.1 din Ordinul 3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, mai
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sus enuntate si se va respinge ca lipsita de interes, contestatia formulata de X impotriva
Deciziei de impunere emisa pentru suma de.. in urma depunerii formularului 311
reprezentand declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele
impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform d art.316
alin.11 lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, contestatarul nefiind
lezat in dreptul sau  in interesul sau legitim printr-un astfel de act administrativ fiscal.

4).Referitor la obligatiile fiscale accesorii  stabilite de plata prin Decizia referitoare la
obligatiile  fiscale  accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, contestate de
catre X, cauza supusa  solutionarii este daca   contestatarul  datoreaza bugetului de
stat obligatiile fiscale accesorii stabilite de plata prin actul administrativ fiscal
contestat in conditiile in care obligatiile fiscale principale in speta TVA aferenta
perioadei ianuarie 2013-noiembrie 2017,  au fost declarate de catre  contribuabil si
achitate bugetului de stat .

In fapt, prin Decizia  referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si
penalitati de intarziere, organul fiscal din cadrul A.J.F.P. a stabilit in sarcina X , obligatii
fiscale accesorii, care se compun din:

-dobanzi aferente TVA;
-penalitati de intarziere aferente TVA;

Din anexa la Decizia  referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi
si penalitati de intarziere, rezulta ca obligatiile fiscale accesorii aferente TVA   au fost
stabilite asupra debitului  reprezentand TVA , individualizat de plata prin Declaratiile
formular 311, depuse de contribuabil la organul fiscal teritorial, neachitate la termenul de
scadenta.

 X contesta  dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite suplimentar de plata prin
Decizia  referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de
intarziere, pe motiv ca a fost de buna credinta  si a avut o relatie transparenta cu organele
fiscale.Arata ca nu a avut  intentia de a eluda dispozitiile legale ci pur si simplu nu a
cunoscut drepturile si obligatiile, nefiind informat in acest sens; invoca in sustinere
dispozitiile art.3 din Legea prevenirii nr.270/2017 , care trebuie aplicata si in speta.  

Contestatarul sustine ca a depus toate declaratiile si a executat toate obligatiile fata
de bugetul statului , toate despre care a avut cunostinta  si niciodata in acesti 5 ani nu a
fost atentionat de problema constatata in anul 2018.Sustine ca nu a stiut ca anularea din
oficiu se refera doar la dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor si presupune
obligatia de colectare a TVA aferenta livrarilor , lucru care nu rezulta din decizia privind
anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA, comunicata in anul 2012.

In speta sunt aplicabile prevederile art.156^3 alin.(10) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de
31.12.2015 si  mentinut  prin art.324 alin.(10) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, in vigoare incepand cu data de 01.01.2016, potrivit
caruia:

"(10) Persoanele impozabile al c�ror cod de înregistrare în scopuri de TVA a
fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) �i h) trebuie s� depun� o
declara�ie privind taxa colectat� care trebuie pl�tit�, pân� la data de 25 inclusiv a
lunii urm�toare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livr�ri de
bunuri/prest�ri de servicii efectuate �i/sau pentru achizi�ii de bunuri �i/ori servicii
pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a c�ror exigibilitate de tax�

 

                                                                                     16 / 22                                                  www.anaf.ro



intervine în perioada în care persoana impozabil� nu are un cod valabil de TVA,
respectiv:

a) taxa colectat� care trebuie pl�tit� în conformitate cu prevederile art. 11 alin.
(1^1) �i (1^3) pentru livr�ri de bunuri/prest�ri de servicii efectuate �i/sau pentru
achizi�ii de bunuri �i/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei,
efectuate în perioada în care persoana impozabil� nu are un cod valabil de TVA;"
   

La art.134 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, in vigoare pana la data de 31.12.2015 si  mentinut  prin art.280 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare
incepand cu data de 01.01.2016, se prevede:

"1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate condi�iile legale
necesare pentru exigibilitatea taxei.

(2) Exigibilitatea taxei reprezint� data la care autoritatea fiscal� devine
îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata de c�tre persoanele obligate la plata taxei,
chiar dac� plata acestei taxe poate fi amânat�.

(3) Exigibilitatea pl��ii taxei reprezint� data la care o persoan� are obliga�ia
de a pl�ti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Aceast�
dat� determin� �i momentul de la care se datoreaz� major�ri de întârziere pentru
neplata taxei."

iar la art.157  respectiv art.326 din actele normative mentionate mai sus, se prevede:
"(1) Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale pân� la

data la care are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau declara�iile
prev�zute la art. 156^2 �i 156^3."

Cu privire la  obligatiile fiscale accesorii , pe perioada 25.02.2013-31.12.2015 sunt
aplicabile si prevederile art.119, art.120 si art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

-art.119
1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de

plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.
       (3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine
crean�a principal�.

-art.120
“(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua

imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate
inclusiv.[...]

-pe perioada .25.02.2013-28.02.2014
“(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere

�i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”
-pe perioada 01.03.2014-31.12.2015
“(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere

�i poate fi modificat prin legile bugetare anuale."
-art.120^1
“(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de
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întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale.
-pe prioada 25.02.2013-30.06.2013
2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel:
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se

datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale
principale stinse;

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse;

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere
este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse."

-pe perioada 01.07.2013-31.12.2015
"(2) Nivelul penalit��ii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de

întârziere.
(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor."

Pe perioada 01.01.2016-15.03.2018, sunt aplicabile  prevederile art.173, art.174 si
art.176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, potrivit carora:

-art.173
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor

fiscale principale, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.”
-art.174
“(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua

imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate,
inclusiv.[...]

(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.”
-art.176
“(1) Penalit��ile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii
sumei datorate, inclusiv. Dispozi�iile art. 174 alin. (2) - (4) �i art. 175 sunt aplicabile
în mod corespunz�tor.

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de
întârziere.

(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.”

Din prevederile legale enuntate se retine ca persoanele impozabile al caror cod de
inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art.153 alin.(9) lit.a)-e)
trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit egibilitatea taxei pentru livrarile de
bunuri/prestarile de servicii efectuate si/sau pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii pentru
care sunt persoane obligate la plata taxei , a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada
in care persoana impozabila nu are cod valabil de TVA respectiv TVA care trebuie platita in
conformitate cu prevederile art.11 alin.1^1 si 1^3  din Cod.

Se retine ca, exigibilitatea  platii taxei reprezinta data la care persoana are obligatia
de a plati taxa la bugetul statului conform prevederilor art.157 alin.(1) , aceasta data
determinand si momentul in care se datoreaza majorari de intarziere pentru neplata taxei.

Potrivit prevederilor legale mai sus enuntate se retine ca debitorul obligatiilor fiscale
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principale , pentru neachitarea la termenul de scadenta a acestor obligatii, datoreaza
dobanzi si penalitati de intarziere care se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate.

In speta, dupa cum s-a aratat si mai sus , persoana  impozabila, al carui cod de
inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat incepand cu  august 2012 potrivit prevederilor
art.153 alin.(9) lit.a)-e) din Codul fiscal,  a depus ulterior  Declaratiile privind taxa pe
valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in
scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform  art.316 alin.(11) lit.a)-e) sau h)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, formular 311, aferente perioadei ianuarie 2013-
decembrie 2017,  prin care a declarat pe proprie raspundere  TVA colectata a carei
exigibilitate  a intervenit in perioada in care persoana impozabila nu avea  cod valabil de
TVA.

 De asemenea se retine ca plata taxei s-a efectuat in data...respectiv data de ..
conform document.

Analizand accesoriile  stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii
reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere respectiv anexa la decizie, se retine ca
dobanzile si penalitatile sunt aferente debitelor individualizate de plata prin  declaratiile
formular 311,  care reprezinta Declaratiile privind taxa pe valoarea adaugata datorata de
catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea
adaugata a fost anulat conform  art.316 alin.(11) lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, formular 311, aferente perioadei ianuarie 2013- decembrie 2017,
depuse de contribuabil pe proprie raspundere, la organul fiscal teritorial.

Astfel, avand in vedere ca  dobanzile si penalitatile de intarziere reprezinta masura
accesorile in raport de debitul  datorat bugetului de stat, neachitat la termenul de scadenta
se retine ca,  in mod legal organele de inspectie fiscala au stabilit obligatii fiscale accesorii
reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere asupra debitului datorat bugetului de stat pe
perioada 2013- 2017 , nedeclarat si neachitat la termenul de scadenta.

In ceea ce priveste argumentul contestatarului potrivit caruia nu a avut intentia de a
eluda dispozitiile legale ci pur si simplu nu cunostea drepturile si obligatiile nefiind informat
in acest sens respectiv nu a stiut ca notiunea de anulare din oficiu presupune colectarea
TVA aferenta livrarilor , mentionam ca la   art.156^3 alin.(10) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de
31.12.2015 si  mentinut  prin art.324 alin.(10) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, in vigoare incepand cu data de 01.01.2016, coroborat
cu prevederile art.11 alin.1^3  respectiv art.11 alin.(8) din aceleasi acte normative, se
prevede in mod clar ca   persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de
TVA a fost anulat potrivit prevederilor art.153 alin.(9) lit.a)-e) au obligatia sa colecteze TVA
si sa   depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit egibilitatea taxei conform Ordinului
presedintelui ANAF nr.418 din 19.03.2012 inlocuit din data de 29.08.2013 cu Ordinul
presedintelui ANAF nr.2224/2013, din data de 09.03.2015 cu Ordinul presedintelui ANAF
632/2015 iar din data de 25.02.2016 cu O.P.A.N.A.F. nr.795/2016, in cazul in care la
reinceperea activitatii nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in conformitate cu
prevederilor art.153 alin.9^1 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile  ulterioare, in vigoare pe perioada octombrie 2012-decembrie 2015,
respectiv art.316 alin.(12) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, in vigoare
incepand cu data de 01.01.2016.

In speta, dupa cum s-a aratat si mai sus , X nu a solicitat inregistrarea in scopuri de
TVA la data reluarii activitatii si nici ulterior  asa cum prevede art.153 alin.9^1 lit.d) din
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Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile  ulterioare, in vigoare
pe perioada octombrie 2012-decembrie 2015, respectiv art.316 alin.(12) lit.d) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, in vigoare incepand cu data de 01.01.2016 si nu a colectat
si declarat TVA aferenta operatiunilor realizate dupa anularea  codului de inregistrare in
scopuri de TVA.

Mai mult,   X nu poate  sa-si  invoce propria culpa.
Potrivit principiului de drept "nemo censetur legem ignorare"(nimeni nu poate fi

considerat ca nu cunoaste legea) se prezuma ca toata lumea cunoaste legea si nimeni nu
poate fi aparat de raspundere invocand necunoasterea prevederilor ei;eroarea de drept nu
exonereaza de raspundere.

In tara noastra, cunoasterea si respectarea legilor este o indatorire primordiala a
tuturor cetatenilor, iscrisa in Constitutie.

La   art.1  din Constitutie se prevede:
"(5) În România, respectarea Constitu�iei, a suprema�iei sale �i a legilor este

obligatorie."
Mentionam ca legile si actele normative sunt aduse la cunostinta cetatenilor prin

publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei si prin alte mijloace de comunicare.
Astfel, argumentul contribuabilului potrivit caruia nu a stiut ca notiunea de anulare

din oficiu presupune colectarea TVA aferenta livrarilor, lucru care nu reiese din decizia
privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA comunicata in anul 2012,   nu
poate fi retinut in solutionarea favorabila a contestatiei , acesta fiind  neintemeiat, in
conditiile in care actele normative aplicabile spetei au fost publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei.

In ceea ce priveste invocarea de catre contestatar a dispozitiilor art.3 din Legea
prevenirii nr.270/2015, mentionam ca in speta prin Procesul verbal intocmit urmare
controlului inopinat, organele de inspectie fiscala au constatat ca X nu a colectat TVA in
perioada 2013-2017 pentru veniturile realizate , in perioada in care avea codul de
inregistrare  in scopuri de TVA anulat din oficiu de catre organul fiscal si au  indicat
prevederile legale incalcate de contribuabil .

Urmare controlului inopinat , contribuabil a depus,  la organul fiscal teritorial,
Declaratiile formular 311  prin care a declarat TVA de plata, pe proprie raspundere.

Sustinerile contestatarului referitoare la dreptul de deducere a taxei pe valoarea
adaugata precum si practica judiciara  a Curtii de Justitie a Uniunii Europene invocate
respectiv prevederile Directivei 2006/112, nu sunt aplicabile cauzei in speta, pe perioada
verificata, in conditiile in care acesta nu era  inregistrat in scopuri de TVA.

Avand in vedere ca incepand cu martie 2018  X  s-a inregistrat in scopuri de TVA,
aceasta poate sa ajusteze in favoarea sa TVA deductibila,  in conformitate cu prevederile
art.11 alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare , potrivit caruia:

(8) Persoanele impozabile stabilite în România, c�rora li s-a anulat
înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) - e) �i
lit. h), nu beneficiaz�, în perioada respectiv�, de dreptul de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor efectuate, dar sunt supuse obliga�iei de plat�
a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VII, aferent� opera�iunilor
taxabile desf��urate în perioada respectiv�. În cazul înregistr�rii în scopuri de TVA
conform art. 316 alin. (12), persoana impozabil� î�i exercit� dreptul de deducere
pentru achizi�iile de bunuri �i/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul
de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea în primul decont de tax�
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prev�zut la art. 323 depus dup� înregistrare sau, dup� caz, într-un decont ulterior,
chiar dac� factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al
persoanei impozabile. Dup� înregistrarea în scopuri de tax� conform art. 316 alin.
(12), pentru livr�rile de bunuri/prest�rile de servicii efectuate în perioada în care au
avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile emit
facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în perioada
respectiv�, care nu se înregistreaz� în decontul de tax� depus conform art. 323."

In consecinta, avand in vedere prevederile legale enuntate, documentele existente
la dosarul cauzei si faptul ca argumentele prezentate de catre X nu sunt de natura sa
influenteze obligatiile fiscale accesorii datorate bugetului de stat pentru neachitarea la
scadenta a obligatiilor fiscale principale, in speta se vor  aplica   prevederile art.279 alin.(1)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, potrivit caruia:

“(1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori
respins�.”

coroborat cu prevederile pct.11.1 lit.a) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala nr.3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala cu modificarile si
completarile ulterioare, potrivit caruia:

“Contesta�ia poate fi respins� ca:
a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate în

sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul
administrativ fiscal atacat;”

si se va respinge ca neintemeiata  contestatia formulata de catre X   cu privire la
dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite suplimentar de plata prin Decizia referitoare la
obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere .

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.279 si art.280 din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare se,

DECIDE

1.Respingerea ca lipsita de interes a contestatiei formulata de X, inregistrata la
D.G.R.F.P. impotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a
inspectiei fiscale emisa in baza Raportului de inspectie fiscala, cu privire la TVA aferenta
perioadei 01.12.2012-31.12.2017, in conditiile in care nu s-a demonstrat ca a fost lezat in
dreptul sau in interesul sau legitim prin acest act administrativ fiscal.

2. Respingerea ca lipsita de interes a contestatiei formulata de X, inregistrata la
D.G.R.F.P. impotriva  Deciziei de impunere emisa pentru suma.. in urma depunerii
formularului 311 reprezentand declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de
catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat
conform d art.316 alin.11 lit.a)-e) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, in
conditiile in care  organele fiscale nu au emis actul  administrativ fiscal contestat iar
contestatarul nu a demonstrat ca a fost lezat in dreptul sau  in interesul sau legitim printr-un
astfel de act administrativ fiscal.
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3.Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de X inregistrata la
D.G.R.F.P., impotriva Deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand
dobanzi si penalitati de intarziere   prin care s-au stabilit in sarcina sa obligatii fiscale
accesorii, care se compun din:

-dobanzi aferente TVA;
-penalitati de intarziere aferente TVA;

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si  poate fi
atacata la Tribunal in termen de 6 luni de la data comunicarii, conform prevederilor  Legii
nr.554/2004 privind Contenciosul administrativ. 
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