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Aspecte legale: Textele Legii nr. 85/2006  

Art. 116 (2): Lichidarea va începe îndată după 
finalizarea de către lichidator a inventarierii şi 
depunerea raportului de evaluare. Bunurile vor putea 
fi vândute în bloc - ca ansamblu în stare de 
funcţionare - sau individual. Metoda de vânzare a 
bunurilor, respectiv licitaţie publică, negociere directă 
sau o combinaţie a celor două, va fi aprobată de 
adunarea creditorilor, pe baza propunerii 
lichidatorului. Lichidatorul prezintă adunării generale 
a creditorilor şi regulamentul de vânzare 
corespunzător modalităţii de vânzare pentru care 
optează.  



Aspecte legale: Textele Legii nr. 85/2006  
Art. 117: (1). Lichidatorul va prezenta comitetului 
creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor 
şi metoda de valorificare a acestora şi în care se va preciza 
daca vânzarea se va face în bloc sau individual ori o 
combinaţie a acestora, prin licitaţie publică sau negociere 
directă sau prin ambele metode. 

(2). În cazul în care se propune vânzarea în bloc prin 
negociere directă, lichidatorul va putea propune, în baza 
ofertelor primite, începerea negocierii cu unul sau mai 
mulţi cumpărători identificaţi, cu precizarea condiţiilor de 
plată şi a preţului minim de pornire a negocierii, care nu 
poate fi inferior preţului de evaluare. 

Art. 118 (1): Imobilele vor putea fi vândute direct, în urma 
propunerii lichidatorului, aprobată de adunarea generală a 
creditorilor. 

 



Alte texte teoretic aplicabile 

Art. 149: ,,Dispoziţiile prezentei legi se completează, în 

măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de 

procedură civilă, Codului civil, Codului comercial român şi 

ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea 

raporturilor de drept internaţional privat în domeniul 

insolvenţei.” 

Legea 85/2006 se completează, în măsura compatibilității, 

cu Codul civil și Codul de procedură civilă. 

Sunt compatibile dispozițiile Codului de procedură civilă 

privind vânzarea/executarea silită?  



Critica textelor actuale 

 
Patul lui Procust: 

Vânzarea ut singuli 

Vânzarea în bloc 

Vânzarea în subansambluri funcționale 

Explicația limitării modului de grupare: Legea 31/1990 

 



Criza: ,,Nu e bani“  

Băncile nu creditează achiziții de imobile/active. 

Potențialii cumpărători nu au curaj să se îndatoreze 
pentru astfel de active până nu știu dacă afacerea 
desfășurată acolo este profitabilă. 

O primă soluție: Hire-purchase, soluție de consacrat 
expres în Cod: 

Închiriere pe termen de 1-3 ani, cu opțiune de 
cumpărare 

La exercitarea opțiunii, transformarea unei părți din 
chirie în preț 

 



Avantaje 

Cumpărătorul:  

- nu imobilizează bani în imobile, active, ci îi folosește în 
creșterea afacerii;  

- poate sesiza avantajele/viciile ascunse ale activului; 

Vânzătorul: are asigurate costurile fixe (paza, impozitele, 
utilitățile) 

Probleme 

Supraveghere permanentă din partea practicianului și plata 
corespunzătoare a activității practicianului 

Măsuri asiguratorii (garanții) pentru lipsuri, deteriorări, etc. 
ale bunurilor, neplata utilităților, etc. 



Alte soluții 

,,Liberalizarea“ textelor referitoare la vânzare: 

Se poate vinde prin orice metodă transparentă 

Se pot vinde orice grupări de bunuri, cu condiția de a 

nu afecta alte ansambluri funcționale 

De consacrat posibilitatea plății în transe/rate, cu 

impozitarea la data fiecărei tranșe => modificarea art. 

19 (3) Cod fiscal, doar pentru vânzările în insolvență. 



Probleme procedurale 

 
Refuzul creditorilor de a vinde la prețul pieței, 

frecvent aflat sub valoarea de evaluare; 

Textul confuz al art. 116 (2) privind Regulamentul de 

vânzare : ,, Lichidatorul prezintă adunării generale a 

creditorilor şi regulamentul de vânzare corespunzător 

modalităţii de vânzare pentru care optează “. 

Regulamentul este prezentat sau prezentat spre 

aprobare? 

 



Soluția propusă în Codul 

insolvenței, art. 156 (2) 
Varianta Guvern:  

Art. 156 (2): ,, În cazul vânzării bunurilor prin licitație 
publică, aceasta se va putea efectua și potrivit Codului 
de procedură civilă. În cazul în care adunarea 
creditorilor nu aprobă un regulament de vânzare, 
potrivit art. 154 alin. (2), vânzarea bunurilor se va 
efectua prin licitație publică, potrivit Codului de 
procedură civilă“. 

Art. 156 (3): ,,În cazul vânzării prin negociere directă, 
lichidatorul judiciar va suspune aprobării adunării 
creditorilor și regulamentul de vânzare. 



Soluția propusă în Codul 

insolvenței, art. 156 (2) 

 Varianta Senat 

156. (2): ,,În cazul vânzării bunurilor prin licitație publică, 

aceasta se va putea efectua și potrivit Codului de procedură 

civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un 

regulament de vânzare, potrivit art. 154 alin. (2), sau în 

ipoteza în care deși a fost aprobat un regulament de 

vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen 

rezonabil, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată 

de judecătorul sindic vânzarea bunurilor se va efectua 

prin licitație publică, potrivit Codului de procedură civilă“. 



Falimentul. Efecte asupra 

profitului impozabil. 

La debitor: 

Dacă nu plăteşte nimic din datoria de la masa credală, 

însemnă că face un venit (doar teoretic) impozabil la 

închiderea procedurii. 

Normele contabile – OMFP nr. 1346/2004 nu prevăd 

distinct situația închiderii unei lichidări în care nu se 

acoperă masa credală!!! 

=> Contabilii sunt tentați să constituie venit! 

Propunere: Norme fiscale clare. 



Falimentul. Efecte asupra 

profitului impozabil. 
Dar acest “venit” nu este impozabil deoarece 

falimentul se închide şi nu mai are sens continuarea 

procedurii. 

Dacă însă are pierderea reportată, venitul se închide 

cu această pierdere, astfel că cele 2 sume se 

compensează. 

- De aceea este capital ca la deschiderea procedurii, 

să putem stabili pierderea fiscală corect şi în 

contradictoriu cu fiscul. 

 

 



Falimentul. Exercițiul fiscal. 

Art. 27 alin. 5 din Legea nr. 82/1991: 

“Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se 
lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar 
anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe 
lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un 
exerciţiu financiar, indiferent de durata sa”. 

Art. 16 C.fisc.  

(1) Anul fiscal este anul calendaristic. 

(2) Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să 
mai existe în cursul unui an fiscal, perioada 
impozabilă este perioada din anul calendaristic 
pentru care contribuabilul a existat. 

 



Falimentul. Exercițiul fiscal. 

Art. 107 (5) Legea 85/2006: 

Debitorii intraţi în procedura falimentului își acoperă 

pierderile anuale, stabile prin declaraţie de impozit pe 

profit, din profiturile impozabile obţinute în toată 

perioada, până la închiderea procedurii falimentului. 

Propunere: text insuficient: de transpus la art. 26 C. 

fisc.  

 



Închiderea procedurii cu un proces 

fiscal în curs 

Se poate ceda creanţa asupra statului? 

C. pr. fisc. art. 30: Dacă nu este constatată prin titlu, 

certă, etc.  nu poate fi cedată. 

Conflict cu dreptul comun: practic debitorul nu 

permite creditorului să cedeze creanţa, chiar daca 

cesionarul îşi asumă şi riscul sumei respective. 

Propunere: Modificarea expresă a C. pr. Fiscală. 



Aspecte fiscale 

TVA grevează prețul vânzării cu 24% 

Vânzarea fără TVA – posibilă pentru bunurile 

achiziționate/construit fără TVA sau înainte de 

aderare. 

În caz contrar => ajustarea TVA deduse la achiziție, 

conform art. 149. Cod fiscal 

 



Falimentul 
Efecte la debitor: 

Restrângerea capacităţii de folosinţă la actele necesare 

lichidării 

TVA: prezumţie de încetare a operaţiunilor ce generează 

TVA (operaţiuni taxabile)? 

Dacă DA => necesitatea ajustării TVA deduse. 

De la ce dată (după cât timp)de la oprirea activităţii se 

impune ajustarea? 

 

 



 

Aplicarea regimului TVA vânzărilor 

de bunuri (în insolvenţă) 

 

O problemă importantă apare la vânzarea unor bunuri 
imobile, ce cuprind teren, clădiri şi utilaje, toate 
pentru un preţ global. 

În materia TVA există reglementări diferite aplicabile 
terenului, construcţiilor şi echipamentelor, atât din 
perspectiva obligaţiei de colectare a TVA  cât şi a celei 
de ajustare a TVA deduse anterior în legătură cu 
achiziţia acestor bunuri. 



Regimul TVA al bunurilor mobile 

În ce priveşte utilaje anexate clădirii, respectiv 

structuri fixate în sau pe pământ (silozuri, mori, staţii 

de betoane,etc), se pune problema dacă nu pot fi 

asimilate construcţiilor, în baza definiţiei de la art. 

141, alin.5, lit. f) pct.2, în aşa fel încât să nu colecteze 

TVA. 

Soluţie: pot fi considerate construcţii: art. 12, alin. (2) 

din Directiva 2006/112/CE:  În sensul alineatului (1) 

litera (a), „clădire” înseamnă orice structură fixată pe 

pământ sau în pământ. 

 

 



Regimul TVA al bunurilor mobile 

Utilajele: în temeiul textului de principiu al art.128, 
acestea sunt purtătoare de TVA. 

Deşi nu se referă la vânzare ci la închirieri, alin.5 lit.e) 
a art. 141 C. fiscal precizează că sunt impozabile 
(excepţii de la scutire) „închirierea  utilajelor şi a 
maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile(pct.3).  

Aceasta înseamnă că utilajele şi maşinile, chiar fixate 
definitiv în bunuri imobile (dar nu în sau pe pământ), 
nu-şi pierd natura de bunuri mobile şi vor colecta 
TVA.  



Regimul TVA al bunurilor mobile 

Regim diferit pentru: 

- structuri fixate ÎN sau PE pământ. 

- utilaje și maşini chiar fixate definitiv în bunuri imobile. 

Soluţia optimă şi prudentă totodată constă în 

colectarea de TVA asupra preţului utilajelor, defalcat 

din totalul preţului tranzacţiei. 



Soluția vânzării fără TVA 

Art. 128 (7) Cod fiscal: Transferul tuturor activelor 

sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia 

transferului de active sau, după caz, şi de pasive, 

indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau 

ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, 

fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei 

societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă 

primitorul activelor este o persoană impozabilă. 

Primitorul activelor este considerat a fi succesorul 

cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de 

deducere prevăzută de lege. 

 



Normele metodologice pct. 6(7)  
Transferul de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din 
Codul fiscal este un transfer universal de bunuri şi/sau 
servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un 
tot unitar la persoana impozabilă cedentă, indiferent 
dacă este un transfer total sau parţial de active. Se 
consideră transfer parţial de active, în sensul art. 128 
alin. (7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor 
sau al unei părţi din activele investite într-o anumită 
ramură a activităţii economice, dacă acestea constituie 
din punct de vedere tehnic o structură independentă, 
capabilă să efectueze activităţi economice separate, 
indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau 
ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, 
fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei 
societăţi.  



Normele metodologice pct. 6(7)  

Simplul transfer al unor active nu garantează 

posibilitatea continuării unei activităţi economice în 

orice situaţie. Pentru ca o operaţiune să poată fi 

considerată transfer de active, în sensul art. 128 alin. 

(7) din Codul fiscal, primitorul activelor trebuie să 

intenţioneze să desfăşoare activitatea economică sau 

partea din activitatea economică care i-a fost 

transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea 

respectivă şi, după caz, să vândă eventualele stocuri.  

 



Definiția fiscală a transferului de 

active în materia impozitelor directe 
Art. 271 alin. (3), pct. 5 și pct. 11: 

5. transfer de active - operaţiunea prin care o societate 
transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau una ori mai 
multe ramuri ale activităţii sale către altă societate, în 
schimbul transferării titlurilor de participare reprezentând 
capitalul societăţii beneficiare; 

11. ramură de activitate - totalitatea activului şi pasivului 
unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere 
organizatoric, constituie o activitate independentă, adică o 
entitate capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace; 

=> Risc de confuzie între conceptul din impozite directe și 
impozite indirecte (TVA), ambele concepte de drept al UE. 



Totuși, ce este ,,transferul de active“ pentru a nu ascunde o 
simplă vânzare de bunuri fără TVA.  

Trebuie să cuprindă și contractele: - de închiriere/leasing? 

              - de muncă? 

                     - cu clienți/furnizori? 

Pasive (obligații) ? 

 Definiția subansamblului funcțional, Legea 85/2006 

Art. 116 (4): ,,Prin subansamblu funcţional se înţelege 
acele bunuri ale debitorului care, împreună, asigură 
realizarea unui produs finit, de sine stătător, sau permit 
desfăşurarea unei afaceri independente. Un subansamblu 
este considerat funcţional numai dacă are asigurat accesul 
la drumul public şi la folosirea utilităţilor“. 

 



Probleme: 

Dacă vindem fără TVA: risc de recalificare fiscală în 
vânzarea de bunuri => colectare TVA + accesorii 

Dacă vindem cu TVA: risc de recalificare în transfer de 
active și nedeductibilitatea TVA la cumpărător. 

Remediu aparent: Normele metodologice al art. 128, pct. 6 
(8) ultima teză: ,, Aplicarea regimului de taxare pentru 
transferul de active de către persoanele impozabile nu va fi 
sancţionată de organele de inspecţie fiscală, în sensul 
anulării dreptului de deducere a taxei la beneficiar, dacă 
operaţiunile în cauză sunt taxabile prin efectul legii sau 
prin opţiune, cu excepţia situaţiei în care se constată că 
tranzacţia a fost taxată în scopuri fiscale“ 



Decizia nr. 2748 din 5 martie 2013 a ÎCCJ 

,,În perioada 06.02.2009-28.02.2009, SC R SRL a vândut 
active aferente desfăşurării producţiei de radiatoare, 
constând în materii prime, materiale, materiale auxiliare, 
materiale pentru ambalat, semifabricate, produse finite, 
obiecte de inventar, mijloace fixe, care constituie din punct 
de vedere tehnic, structura capabilă să desfăşoare activitate 
economică separată, astfel încât, activitatea economică 
transferată a permis continuarea ei de către  SC RR SRL, 
ceea ce califică această tranzacţie drept transfer de afacere, 
încadrându-se astfel în prevederile art. 128 alin.(7) din 
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal“.  

,,Prin contractul de novaţie din data de 25.03.2009  SC RR 
SRL a preluat toate drepturile si obligaţiile SC  R SRL ce 
decurg din convenţia de credit 010-2064/CES2-
RG/2006/14.12.2006, încheiată cu Banca X“.  



Ceea ce este relevant din punct de vedere al personalului 

de specialitate, este că, mare parte din personalul utilizat 

direct in activitatea de producţie radiatoare de către SC RR 

SRL,  provine din personalul care a fost utilizat in aceeaşi 

activitate in perioada anterioara de către SC R SRL,  iar o 

parte din clienţii si furnizorii SC R SRL au devenit ulterior 

înfiinţării SC RR SRL clienţii, respectiv furnizorii acesteia. 

Prin urmare, Curtea de Apel  a apreciat că  susţinerea 

societăţii potrivit  căreia nu ar putea fi vorba de un transfer 

de afacere în lipsa transferării şi a clientelei, este 

neîntemeiată, fiind suficient ca o parte din clienţii şi 

furnizorii  cedentului să devină ulterior înfiinţării noii 

societăţi care a preluat o parte din active, clienţii, respectiv 

furnizorii acesteia, doar în ceea ce priveşte segmentul 

preluat, respectiv producţia de radiatoare.  



,,S-a mai reţinut în mod corect în decizia de 

soluţionare a contestaţiei că,  în cadrul unui transfer de 

active neimpozabil,  trebuie să se aibă in vedere 

ansamblul elementelor tranzacţionate si modalitatea 

concreta in care se realizează operaţiunea, astfel încât 

intre părţi sa nu se realizeze o simpla vânzare de 

bunuri, ci o veritabila "transferare a afacerii" de la 

vânzător la cumpărător, caracterizata prin posibilitatea 

tehnica si funcţionala a cumpărătorului de a continua 

in mod independent activitatea economica căreia i-au 

fost atribuite iniţial elementele tranzacţionate, dar si 

prin intenţia acestuia de a continua aceeaşi activitate, 

fără lichidarea imediata a afacerii cumpărate si 

vânzarea stocurilor“. 



,,Chiar dacă legislaţia fiscală nu face referire la 
noţiunea de "transferare a afacerii", nefiind consacrată 
legislativ o asemenea expresie, totuşi, aceasta vizează 
înstrăinarea unei părţi al activităţii, prin transferul 
activelor care erau folosite în cadrul acelei activităţi, 
în speţă activitatea în cauză fiind producţia de 
radiatoare.“  

,,În cazul transferului parţial sau total al activelor unei 
peroane impozabile, care  potrivit  dispoziţiilor 
legale  nu constituie o livrare de  bunuri  conform  art. 
128 alin.(7) din Codul fiscal, nu îi este aplicabil 
dreptul de 
deducere  al  taxei  aferente  acestei  operaţiuni 
neimpozabile  întrucât aceasta  nu intră în  sfera 
de  aplicare a  taxei pe valoare  adăugată“. 

 



Nefondate sunt şi criticile recurentei-reclamante 
potrivit  cărora indiferent de încadrarea sau nu a 
operaţiunilor drept transfer de active, în sensul art. 
128 alin.(7) din Codul fiscal, aceasta ar fi  lipsită 
de  efecte  întrucât  recurenta a aplicat regimul de 
taxare  iar  aplicarea  acestuia  nu poate fi  sancţionată 
cu  anularea dreptului de  deducere întrucât conform 
normelor  metodologice invocate  respectiv pct.6 
alin.(10) din HG  nr. 150/2011,  aplicarea  regimului 
de taxare pentru transferul de active de către 
persoanele  impozabile nu va fi sancţionată de 
către  organele  fiscale  în sensul  anulării  dreptului de 
deducere a taxei  la beneficiar decât în situaţia în care 
operaţiunile  respective sunt  taxabile prin  efectul 
legii sau prin opţiune, ceea ce nu este cazul în speţa 
dedusă  judecăţii“. 



Pe de altă parte, recurenta-reclamantă are 

posibilitatea  legală de a-şi recupera TVA-ul 

nedeductibil de la  cedentul afacerii SC R SRL, astfel 

cum s-a menţionat atât în decizia nr.253/07.07.2010 

privind soluţionarea  contestaţiei  sale  cât şi 

prin  sentinţa instanţei de fond, solicitându-

i  acestuia  corecţia facturilor  emise  eronat  cu TVA, 

întocmirea documentului prevăzut de art.1551 alin. 

(10) din  Codul fiscal şi  restituirea  taxei achitate  în 

baza  facturilor  incorecte“  

 



Hotărârile CJUE 

Hotărârile CJUE: Zita Modes (C-497/01), XBV (C-651/11),  
Chistel Schriever (C-444/10), AB SKF (C-29/08). 

Decizia în cauza Chistel Schriever (C-444/10): ,,Articolul 5 
alineatul (8) din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 
17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre 
referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare trebuie 
interpretat în sensul că reprezintă un transfer al tuturor activelor 
sau al unei părți a acestora, în sensul acestei dispoziții, transferul 
proprietății asupra stocului de mărfuri și a echipamentelor unui 
magazin de comerț cu amănuntul concomitent cu închirierea în 
favoarea cesionarului a spațiului comercial al magazinului 
respectiv pe durată nedeterminată, dar reziliabilă în scurt timp de 
ambele părți, cu condiția ca activele transferate să fie suficiente 
pentru ca cesionarul să poată continua pe termen lung o activitate 
economică autonomă“. 

 



Soluții 
Precizări exprse în Codul insolvenței, care se referă la 
vânzarea de bunuri: Text propus de consultant: ,,Lichidarea 
va începe îndată după finalizarea de către lichidatorul 
judiciar a inventarierii şi depunerea raportului de evaluare. 
Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca 
ansamblu/subsansamblu în stare de funcţionare - sau 
individual. Orice vanzarea in bloc a bunurilor, indiferent 
daca se face in reorganizare sau in faliment, poate fi 
considerata transfer de active, daca indeplineste dispozitiile 
art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, chiar daca ansamblul/subansamblul de bunuri nu 
este functional la momentul vanzarii, insa confera o astfel 
de posibilitate ulterior”.  

S.F.I.A., dacă timpul perimte  



Speță 

Tranzacție în două trepte, în timp, astfel: 

Preluare stocuri materi prime, etc (cu sau fără TVA?) 

Închiriere active (imobile și utilaje) 

Opțiune de cumpărare peste 2 ani. 

=> Avem transfer de afacere sub condiție suspensivă 

 


