
ROMANIA
TRIBUNALUL   TIMIS
SECTIA COMERCIALA S I DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Dosar nr...
SENTINTA CIVILA NR....

Pe  rol se afla judecarea cauzei de contencios administrativ, având ca obiect actiune in
anulare, cerere introdusa de reclamanta SC"M   in contradictoriu cu paratele   
A.F.P.Timisoara si D.G.F.P.Timis

S-a fâcut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dup care, reprezentanta paratei DGFP
Timis, declara ca nu mai are alte cereri de formulat.
 retine cauza spre solutionare si acorda cuvântul prii prezente.
Consilier juridic,   reprezentarea paratei DGFP Timis, solicita respingerea actiunii ca rmasa
fara obiect, iar in subsidiar respingerea ca neîntemeiata, pentru motivele redate prin
întâmpinare.

TRIBUNALUL
Deliberând, constata urmatoarele

IN fapt se releva    ca AFP  Timis - i-a  stabilit in sarcina accesoni reprezentând majorari de
întârziere in suma de ...aferente  impozitului pe profit pentru perioada ...  pentru -perioada ..
suma de ... pentru perioada ... suma de ..., iar pentru perioada  ... suma de  ...lei. Reclamanta
sustine ca achitat cu OP nr.... suma de  ... lei, reprezentând impozit pe profit trim -I- 2007 si
cu OP nr....  suma de ..., reprezentând impozit pe profit pe trim -IV- 2006, astfel ca nu se
justifica calcul majorrilor de întârziere, din moment ce obligatia  principala era deja  achitata.
Se concluzioneaza   cu aceea ca, pe rolul Tribunalului Timi se afla dosar nr.... având ca obiect
anularea creante principale si accesorii impozit pe profit si ca instana de judecata a admis
cererea si anulat creanele principale si accesoriile, anexând in acest sens SC
nr.715/CA/10.10.2007.
Prin întâmpinare, parata DGFP Timi, solicita respingerea aciunii si mentinerea ca temeinice
si legale a actelor administrativ fiscale de impunere consemnate in decizia AFP nr...
referitoare la majorarile de întârziere in suma de .. lei si  ...lei aferente impozitului pe profit,
întrucât contestatia in procedura prealabila i-a fost respinsa prin decizia
nr.721/199/6.11.2007, motiv pentru care isi menine pct.de vedere exprimat de DGFP
Timis-Biroul Solutionare a Contestatiilor.
Parata AFP Timioara, prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestaiei ca  ramasa fara
obiect confirmând faptul ca reclamanta' prin OP nr..  si- OP nr. ...   a  achitat debitul
reprezentând impozit pe profit pe trim-IV-2006 in suma de ... lei, respectiv ... lei, plati care au
stins de îndata  ...si   anterior emiterii deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor  fiscale nr....  reprezentând creante sub forma de debite, majorari si
penalitai   in ordinea vechimii lor, întrucât reclamanta datora bugetului de stat si alte creante
a caror scadenta era anterioara scadentei acestor sume.
Totodata , se arata ca urmare a ra mânerii irevocabila nr.... faptul ca, administratorul fiscal a
operat in evidenta debitoarei stingerea obligatilor datorate si anulate de instanta prin hotrâre
judectoreasca, precum si accesoriile aferente.
Tribunalul, din actele si lucrrile dosarului, retine urmtoarea stare de fapt si de drept:
,P rin  decizia nr.. administratorul fiscal  AFP Timioara    astabilita in sarcina - 



reclamantei  o serie   de obligatii   accesorii  sub forma  majorari   de  intarziere   in suam de
....aferente impozitului   pe profit pentru perioada...  suma de  ...  pentru   perioada  ... suma
de ...ei.
Împotriva acestui act administrativ fiscal de impunere, reclamanta   s- a  adresat cu contestaie
in procedura prealabila administrativa, respinsa ca neîntemeiata pentru suma de ... lei,
aferente debitului   in suma de ... lei si  ... lei; calculate la debitul in suma de  ...lei,
reprezentând impozit pe profit.
           Conform cap.III -C.pr.fiscal, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre
debitori a obligaiilor de plata se datoreaza  dupa  acest termen dobânzi si penaliti de
întârziere.
Potrivit cap.II din acelas i c.pr.fiscala stingerea creantelor fiscale au loc prin plata,
compensare si restituiri de sume.
In schimb, probele cauzei atesta cu puterea evidentei ca reclamanta prin OP nr... si OP nr., a
achitat obligaitile principale care au generat calculul majorrilor de întârziere, respectiv
sumele de ... lei, respectiv  .. lei.
Apoi, prin s.c nr.715/CA/10.10.2007, ramasa irevocabila prin d.c nr. 1109/29.11.2007,
Tribunalul Timi, a dispus anularea masurilor dispuse prin raportul de inspecie fiscala nr.... , si
a actelor subsecvente acestuia, respectiv anularea deciziei nr....  emisa de AFP Timioara si
deciziei nr.... emisa de DGFP Timi, cu consecinta exonerarii  reclamantei de la plata sumelor
reprezentând diferenta impozit pe profit, majorari si penaliti aferente impozitului pe profit si
TVA.
Aa fiind, instanta constata ca reclamanta a achitat prin plata voluntara creantele bugetare,
reprezentând impozit pe profit • in suma de .., respectiv  ... lei, prin OP nr.... si nr.... din
15.05.2007, iar administratorul fiscal a operat in fisa sintetica a contribuabilei  -reclamante-
stingerea obligatiilor  datorate poz.19-22- îns, cu toate acestea constatând ca decizia nr... este
ulterioara documentelor care atesta plata obligatiilor  bugetare,, iar administratorul fiscal nu a
revenit  asupra actului de impunere, in sensul anularii acestuia si raportat la faptul ca, creanta
principala care a generat accesoriile ce fac obiectul pricinii de fata, a fost anulata prin s.c
nr.715/CA/2007,a Tribunalului Timis, ramasa irevocabila prin d.c nr.1109/2007, se impune
anularea penalitilor si majorarilor de întârziere stabilite si calculate prin decizia nr...  emisa
de AFP Timisoara si mentinuta de catre parata DGFP Timi prin decizia nr...
In temeiul art.274 c.pr.civ, paratele fiind in culpa procesuala vor fi  obligate la cheltuieli de
judecata in suma de  ..lei si  ... lei , reprezentând taxa judiciara de timbru   judiciar 

Admite actiunea formulata de reclamanta SC"M  in contradictoriu cu paratele
D.G.F.P.Timisoara     si AFP  Timisoara,
                IN NUMELE LEGII  
aNuleazâ decizia nr. ...  întocmita de AFP Timisoara si
Decizia nr.721/199/6.11.2007, emisa de DGFP Timis, ca nelegale.
Obliga paratele la plata cheltuielilor de judecata câtre reclamnta, in suma
de 4 lei si 0,3 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar. Definitiva.

 Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. 

       Pronuntata in sedinta publica din 03.03.2008.


