D E C I Z I A nr. 1331/477/15.05.2014
privind modul de solu ionare a contesta iei depus de SC X SRL, înregistrat
la AJFP Hunedoara sub nr….
Direc ia generala regionala a finan elor publice Timi oara a fost sesizata de
AJFP Hunedoara cu adresa nr. .../...2014 asupra contesta iei formulat de SC
X SRL, cu sediul in localitatea ..., impotriva Deciziei de impunere .../...2014
emisa de AJFP Hunedoara-Activitatea de Inspectie Fiscala, privind suma
totala de ... lei, reprezentand:
- ... lei - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar;
- ... lei – accesorii aferente;
- ... lei – impozit pe profit suplimentar;
- ... lei – accesorii aferente.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 din OG
nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal , fiind inregistrata
la AJFP Hunedoara sub nr. .../...2014, fata de data comunicarii Deciziei
contestate, 14.02.2014, potrivit copiei dupa confirmarea de primire atasata la
dosarul cauzei.
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de art.205,
art.206 si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , Direc ia general regional a finan elor publice Timi oara
este investit s se pronun e asupra contesta iei.
I. Prin contestatia formulata petenta solicita anularea partiala a Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare nr. .../...2014 privind suma
totala de ... lei, reprezentand TVA, impozit pe profit si accesorii aferente,
intrucat sustine ca nu a avut cunostinta despre starea de inactivitate in care sau aflat cei doi parteneri de afaceri, respectiv SC B SRL ... si SC C SRL ...,
incepand cu 11.06.2009.De asemenea, Ordinul presedintelui ANAF
1167/29.05.2009, modificat prin 1197/01.06.2009, prin care s-a aprobat lista
contribuabililor inactivi, nu a fost publicat in Monitorul Oficial, motiv pentru
care nu este opozabil si nu poate produce efecte fata de terti.
Petenta mai mentioneaza ca lucrarile de constructii prestate de cele doua
societati au fost achizitionate de subscrisa in scopul desfasurarii de operatiuni
profitabile si care dau drept de deducere in baza unor facturi fiscale care
indeplinesc toate cerintele legale.
Ca practica, petenta invoca doua cazuri de la CJUE, respectiv cazul C438/09 Dankowski si cazul C-324/11 Gabor Toth.
II. Urmare inspectiei fiscale desfasurate de organele de inspectie din cadrul
AJFP Hunedoara-Activitatea de Inspectie Fiscala, a fost emisa Decizia de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare nr. .../...2014, in care au fost
consemnate urmatoarele:
a) Cu privire la TVA
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În perioada supus verific rii agentul economic a înregistrat achizi ii de la
urm torii operatori economici:
- În perioada iulie- decembrie 2010 SC X SRL a înregistrat în eviden a
contabil achizi ii servicii în valoare total de ... lei, aferent c rora a dedus
tax pe valoarea ad ugat în sum de ... lei în baza facturilor care aveau
inscrisa la rubrica furnizor SC B SRL ....
Urmare verificarilor efectuate in baza de date a Ministerului Finantelor
Publice ,a rezultat faptul c agentul economic a fost inclus pe lista
contribuabililor inactivi începând cu data de 11.06.2009.
- de asemenea, în luna decembrie 2010 , contribuabilul a înregistrat în
eviden a contabil achizi ii în valoare total de ... lei, aferent c reia a dedus
tax pe valoarea ad ugat în sum de ... lei înregistrate în baza facturii
nr..../...2010 emisa de SC C SRL ....
Urmare verificarilor efectuate in baza de date a Ministerului Finantelor
Publice ,a rezultat faptul c agentul economic a fost inclus pe lista
contribuabililor inactivi începând cu data de 11.06.2009.
SC X SRL a înregistrat în eviden a contabil facturile de achizi ie de servicii
emise de societ ile furnizoare sus men ionate, ulterior datei includerii
acestora pe lista contribuabililor inactivi , dat începând cu care ace tia nu mai
aveau dreptul de a utiliza facturi ori alte documente cu regim special.
Având în vedere faptul c pentru contribuabilii inclu i pe lista
contribuabililor inactivi, cu aceea i dat se anuleaz , din oficiu, înregistrarea
acestora în scopuri de TVA, livr rile efectuate de SC B SRL ... i respectiv SC
C SRL ... reprezint opera iuni efectuate de persoane juridice neimpozabile
din punct de vedere al taxei.
În consecin se stabile te suplimentar TVA în sum de ... lei ( ... lei+....
lei).
Pentru TVA totala stabilit suplimentar in suma de ... lei, au fost calculate
majorari de întârziere in suma de ... lei si penalitati in suma de ... lei.
b) Cu privire la impozitul pe profit
În perioada iulie- decembrie 2010 SC X SRL a înregistrat în eviden a
contabil cheltuieli cu serviciile prestate de ter i în valoare de ... lei,
înregistrate în baza facturilor care aveau inscrisa la rubrica furnizor SC B SRL
... .Urmare verificarilor efectuate in baza de date a Ministerului Finantelor
Publice , a rezultat faptul c agentul economic a fost inclus pe lista
contribuabililor inactivi începând cu data de 11.06.2009.
SC X SRL a înregistrat în eviden a contabil facturile de achizi ie ,
reprezentând lucr ri drumuri i reabilitare infrastructur emise de societatea
prestatoare, ulterior datei includerii acesteia pe lista contribuabililor inactivi ,
dat începând cu care aceasta nu mai avea dreptul de a utiliza facturi ori alte
documente cu regim special.
Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv nu produc
efecte juridice din punct de vedere fiscal, fapt pentru care, cheltuielile în sum
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de ... lei reprezentând cheltuieli cu serviciile prestate de ter i înregistrate în
eviden a contabil a SC X SRL (cont 628) în baza facturilor emise de SC B
SRL ... ulterior datei de 11.06.2009, sunt nedeductibile fiscal.
În luna decembrie 2010 SC X SRL a înregistrat în eviden a contabil
cheltuieli cu serviciile prestate de ter i în valoare de ... lei, înregistrate în baza
facturii SC C SRL .... Urmare verificarilor efectuate in baza de date a
Ministerului Finantelor Publice , a rezultat faptul c agentul economic a fost
inclus pe lista contribuabililor inactivi începând cu data de 11.06.2009.
SC X SRL a înregistrat în eviden a contabil facturile de achizi ie ,
reprezentând lucr ri drumuri i reabilitare infrastructur emise de societatea
prestatoare, ulterior datei includerii acesteia pe lista contribuabililor inactivi ,
dat începând cu care aceasta nu mai avea dreptul de a utiliza facturi ori alte
documente cu regim special.
Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv nu produc
efecte juridice din punct de vedere fiscal, fapt pentru care, cheltuielile în sum
de ... lei reprezentând cheltuieli cu serviciile prestate de ter i înregistrate în
eviden a contabil a SC X SRL (cont 628) în baza facturii emise de SC C SRL
... ulterior datei de 11.06.2009, sunt nedeductibile fiscal.
Pe cale de consecin a se majoreaz profitul impozabil aferent exerci iul
fiscal al anului 2010 cu suma de ... lei, aferent caruia s-a calculat un impozit
pe profit in suma de ... lei.
Pentru impozitul pe profit suplimentar total in suma de ... lei, au fost
calculate majorari de întârziere in suma de ... lei si penalitati in suma de ... lei.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere
motiva iile contestatoarei, constat rile organelor fiscale, actele normative în
raport cu perioada în cauz , se re in urm toarele:
SC X SRL are sediul in localitatea ..., inmatriculata la ORC sub nr...., CUI
..., reprezentata prin ing...., in calitate de administrator si prin ... SPRL, in
calitate de aparator ales, la dosarul cauzei fiind atasata imputernicirea
avocatiala nr. ..., in original.
Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea masurii de stabilire
suplimentara de impozit pe profit, TVA si accesorii aferente, in suma totala
de ... lei , in conditiile in care sustinerile din contestatie nu schimba
constatarile organelor de inspectie.
In fapt, urmare inspectiei fiscale, s-a constatat ca, in perioada iuliedecembrie 2010, petenta a achizitionat servicii de la societati comerciale
declarate inactive prin Ordin al Presedintelui ANAF.Potrivit prevederilor de la
art.11 din Codul fiscal, 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 .
Având în vedere faptul c pentru contribuabilii inclu i pe lista
contribuabililor inactivi, cu aceea i dat se anuleaz , din oficiu, înregistrarea
acestora în scopuri de TVA, livr rile efectuate de acesti contribuabili catre
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petenta reprezint opera iuni efectuate de persoane juridice neimpozabile din
punct de vedere al taxei.
De asemenea, potrivit art. 21 alin. 4 lit. R din Codul fiscal, nu sunt
deductibile cheltuielile inregistrate in evidenta contabila care au la baza un
document emis de un contribuabil inactiv sau a carui certificat de inregistrare
fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala.
Pe cale de consecinta, au fost stabilite suplimentar impozit pe profit, TVA
si accesorii aferente, in suma totala de ... lei.
Prin contestatie, petenta sustine ca nu a avut cunostinta despre starea de
inactivitate in care s-au aflat cei doi parteneri de afaceri, respectiv SC B SRL
... si SC C SRL ..., incepand cu 11.06.2009.De asemenea, Ordinul
presedintelui ANAF 1167/29.05.2009, modificat prin 1197/01.06.2009, prin
care s-a aprobat lista contribuabililor inactivi, nu a fost publicat in Monitorul
Oficial, motiv pentru care nu este opozabil si nu poate produce efecte fata de
terti.
In drept, sunt aplicabile prevederile art.11^2 din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
“(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 .”,
precum si prevederile art.21 alin.(4) lit.r din Codul fiscal:
“(4) Urm toarele cheltuieli nu sunt deductibile:
r) cheltuielile înregistrate în eviden a contabil , care au la baz un document
emis de un contribuabil inactiv al c rui certificat de înregistrare fiscal a fost
suspendat în baza ordinului pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare
Fiscal .”
Asa dupa cum se observa din textele legale mai sus citate, nu sunt luate in
considerare tranzactiile desfasurate cu un contribuabil inactiv. Astfel ca o
cheltuiala care are la baza un document emis de un contribuabil inactiv,
respectiv o factura sau orice alt document, va fi considerata nedeductibila.
De asemenea, in ceea ce priveste TVA, pentru contribuabilii inclu i pe lista
contribuabililor inactivi, cu data includerii pe aceasta lista, se anuleaz , din
oficiu, înregistrarea acestora în scopuri de TVA, astfel ca livr rile efectuate de
SC B SRL ... i respectiv SC C SRL ... reprezint opera iuni efectuate de
persoane juridice neimpozabile din punct de vedere al taxei.
In drept, sunt aplicabile dispozitiile art. 146 alin. 1 lit. a din Codul fiscal,
“(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; “
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Pe cale de consecinta, organele de inspectie fiscala au aplicat in mod
corect prevederile legale incidente in cazul tranzactiilor cu contribuabili
inactivi, stabilind suplimentar impozit pe profit, TVA si accesorii aferente, in
suma totala de ... lei, aferent tranzactiilor petentei cu SC B SRL ... i respectiv
SC C SRL ....
În ceea ce prive te remarca petentei privind opozabilitatea OPANAF nr.
1167/29.05.2009, respectiv nepublicarea acestuia în Monitorul Oficial, se
re ine ca, potrivit prevederilor art.44 alin.(3) din OG 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, comunicarea
actelor se face i prin publicitate “prin afi area pe pagina de internet a
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , aceste informa ii fiind
publice,beneficiarul unei tranzac ii neputând invoca în ap rarea sa
necunoa terea legii, având obliga ia de a verifica listele contribuabililor
declara i inactivi, publicate pe pagina de internet a A.N.A.F.”
Referitor la sus inerile petentei privind neimpozitarea veniturilor realizate
ca urmare a cheltuielilor excluse de la deducere, facem precizarea c art. 20
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile
ulterioare, referitoare la veniturile neimpozabile, precizeaza care sunt aceste
venituri:
“Urm toarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
a) dividendele primite de la o persoan juridic român ;
b) diferen ele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate
ca urmare a încorpor rii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la
persoanele juridice la care se de in titluri de participare, precum i diferen ele
favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare i a
obliga iunilor emise pe termen lung, efectuat potrivit reglement rilor
contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a
cesion rii, a retragerii, a lichid rii investi iilor financiare, precum i la data
retragerii capitalului social la persoana juridic la care se de in titlurile de
participare;
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere,
veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile,
precum i veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi i/sau
penalit i de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere;
d) veniturile neimpozabile, prev zute expres în acorduri i memorandumuri
aprobate prin acte normative;
e) în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din
tranzac ionarea titlurilor de participare pe pia a autorizat i supravegheat
de Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare. În aceea i perioad , cheltuielile
reprezentând valoarea de înregistrare a acestor titluri de participare, precum
i cheltuielile înregistrate cu ocazia desf ur rii opera iunilor de
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tranzac ionare reprezint cheltuieli nedeductibile la calculul profitului
impozabil”,
iar la pct 20 din HG 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare, in explicitarea
prevederilor art.20 lit.c), se precizeaza:
“Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se recupereaz
cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectu rii lor,
cum sunt: ramburs rile de impozit pe profit pl tit în perioadele anterioare,
restituirea unor dobânzi i/sau penalit i de întârziere, veniturile din anularea
unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data
constituirii lor i altele asemenea.”
Din adunarea sumelor contestate, defalcate pe categorii de impozite si
accesorii, rezulta ca suma totala este ... lei si nu ... lei, cat se precizeaza in
contestatie.Pentru diferenta de ... lei, organul de solutionare a contestatiilor nu
se va pronunta.
Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul prevederilor art.216 din
OG nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal in baza
referatului nr.
se
D E C I D E:
1. Respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei formulata de SC X SRL
impotriva impotriva Deciziei de impunere .../...2014 emisa de AJFP
Hunedoara-Activitatea de Inspectie Fiscala, pentru suma totala de ... lei,
reprezentand:
- ... lei - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar;
- ... lei – accesorii aferente;
- ... lei – impozit pe profit suplimentar;
- ... lei – accesorii aferente.
2. Prezenta decizie se comunica la:
- S.C. X SRL , cu sediul in localitatea ..., judetul Hunedoara
- DGRFP Timisoara - AJFP Hunedoara.
3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei.

DIRECTOR GENERAL,
…
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