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ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR
•

despre declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora

Potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, contribuabilii persoane
juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi dacă se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie
declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de
identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat,
potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
Contribuabilii, declaraţi inactivi conform art. 781 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, le sunt aplicabile
prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, astfel :
dacă desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate sunt supuşi
obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal dar, în perioada
respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente
achiziţiilor efectuate.
pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu
are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data
înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, se ajustează în favoarea persoanei
impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 156^2 depus de persoana
impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, TVA
aferentă:
a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în
momentul înregistrării;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a
deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de
inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele
decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul
înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149;

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane
impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivaţi conform art. 781 din O.G.nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea
adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul
procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile
aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. 1847/01.07.2014 publicat în M.O. nr. 535/18.07.2014
se aprobă procedura de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi
modelul şi conţinutul unor formulare.
Pe perioada cât contribuabilii sunt declaraţi inactivi le sunt aplicabile procedurile de
administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Prin excepţie, contribuabilii
declaraţi inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu
pentru nedepunerea declaraţiilor.

Prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:
- 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";
- 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
- 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit";
- 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";
- 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";
- 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri";
- 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul
naţional".
Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării deciziei de declarare în
inactivitate, iar în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de declarare în
inactivitate, datele se înscriu în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei
înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi
Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate
inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.
Potrivit prevederilor art. 781 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, contribuabilii
declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante;
c) organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare, iar în
termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de reactivare, datele se înscriu în
Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în
Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi
Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active
începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat.
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Alte aspecte :
► Contribuabililor declaraţi inactivi fiscal li se anulează, din oficiu, înregistrarea în
scopuri de TVA.
Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este : data comunicării deciziei de
declarare în inactivitate.
► Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, datorită
declarării inactivităţii fiscale, la reactivare sunt înregistrate din oficiu în scopuri de TVA de
către organul fiscal competent.
Data înregistrării în scopuri de TVA este : data reactivării.
► Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1847/2014 reglementează şi aspecte referitoare la :
- verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin
declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal
identificarea acestuia,
precum şi
- verificarea de către organele fiscale a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul
fiscal declarat.
► la data publicării Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1847/2014 se abrogă :
- Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de
aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului
şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea
contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare.
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