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Cum poate fi recuperată TVA facturată de furnizori
inactivi, în urma deciziei CJUE C-101/16 Paper Consult
În contextul deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-101/16 S.C.
Paper Consult S.R.L. Vs. D.R.F.P. Cluj, pronunțate la data de 19 octombrie 2017 (sens în
care facem trimitere la Buletinul fiscal emis în data de 24 octombrie 2017), s-a pus în
discuție modalitatea practică de a recupera TVA facturată de furnizorii inactivi.
Din această perspectivă, considerăm că trebuie analizat fiecare caz în parte, astfel:
1. Contribuabilii care nu și-au dedus în trecut TVA de la furnizorii inactivi
Contribuabilii care nu și-au dedus în trecut TVA facturată de furnizorii inactivi ar putea, în
acord cu dispozițiile deciziei CJUE în cauza C-101/16 S.C. Paper Consult S.R.L. Vs. D.R.F.P.
Cluj, să regularizeze situația prin includerea respectivelor sume în Decontul de TVA prezent
(ca fiind, în fapt, TVA deductibil).
De subliniat faptul că regularizarea se poate aplica de contribuabili și ulterior unui control
fiscal, chiar dacă taxa înscrisă în facturile pentru achiziții era exigibilă în perioada supusă
inspecției fiscale.
Conform Codului Fiscal, regularizarea de TVA trebuie efectuată în cadrul termenului de
prescripție prevăzut în Codul de procedură fiscală, respectiv de 5 ani. Precizăm că termenul
de prescripție se suspendă pe perioada cuprinsă între data începerii inspecției fiscale și data
emiterii deciziei de impunere.
2. Dispute și litigii în curs
Decizia CJUE în cauza C-101/16 S.C. Paper Consult S.R.L. Vs. D.R.F.P. Cluj ar putea fi
invocată, de la caz la caz, în contestații în fața autorităților fiscale și, respectiv, ulterior,
în fața instanțelor de judecată în acțiunile în contencios administrativ în care se critică
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refuzul dreptului de deducere a TVA către persoanele impozabile care au realizat achiziții
de la contribuabilii declarați inactivi de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
3. Litigii soluționate în mod definitiv
În ceea ce privește litigiile soluționate în mod definitiv, ar putea fi exercitată, de la caz la
caz, calea de atac a revizuirii pe motivul încălcării principiului priorității dreptului
comunitar, cu condiția să nu se invoce un nou motiv de nelegalitate și, respectiv, să se fi
menționat în actele procesuale dreptul subiectiv ocrotit de dreptul european.
Însă, în ceea ce privește termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire întemeiată
pe motivul încălcării principiului priorității dreptului comunitar, acesta este de o lună și
începe să curgă de la data comunicării hotărârii supuse revizuirii. Totuși, nu poate fi exclus
scenariul exercitării căii de atac a revizuirii, însoțite de invocarea unei excepții de
neconstituționalitate a textului de lege care limitează la o lună de la data comunicării
hotărârii supuse revizuirii termenul pentru promovarea unei asemenea căi de atac.
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Editori
Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este divizia de consultanţă fiscală a Ţuca Zbârcea &
Asociaţii, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din
consultanţi fiscali autorizaţi, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite
acoperă: planificarea tranzacţiilor, consultanţă fiscală operaţională, structuri de
eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale şi audit, audituri ale
autorităţilor fiscale şi soluţionarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor şi a eventualului
impact al unor litigii de lungă durată cu autorităţile fiscale), conformare şi reprezentare
fiscală, precum şi stabilirea preţurilor de transfer.
Experţii fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu
avocaţii firmei cu experienţă în gestionarea diverselor problematici de procedură şi
contencios fiscal, asistând şi reprezentând clienţi dintr-o varietate de industrii cu privire la
toate tipurile de taxe, obligaţii fiscale, facilităţi fiscale ori contribuţii de orice natură la
bugetele de stat. Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. –
Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe.
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contactaţi consultantul sus-menţionat.
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