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Pe rol fund judecarea ac�iunii formulate de reclamanta SC X SA, în contradictoriu cu 
pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin - Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii Re�i�a, având ca obiect anulare act administrativ (anulare act control), dup� casare 
cu trimitere spre rejudecare. 

Ac�iunea este scutit� de plata taxei de timbru, conform art. 3 al.l teza ultim� din Legea 
nr. 554/2004, modificat� �i completat�, privind contenciosul administrativ. 

Instan�e constat� c� mersul dezbaterilor �i concluziile p�r�ilor au fost consemnate în 
încheierea de amânare a pronun��rii din data de 16.02.2011, ce face parte integrant� din 
prezenta hot�râre. 

TRIBUNALUL 

Deliberând asupra cauzei de fa��, constat� 

urm�toarele: 
Prin ac�iunea înregistrat� pe rolul acestei instan�e la data de 01.04.2010, dup� casare 

cu trimitere spre rejudecare, reclamanta S.C. „X" S.A. în contradictoriu cu pârâta D.G.F.P. 
Cara�-Severin - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a solicitat: anularea deciziei nr. 
X/19.01.2009, emis� de pârât�, prin care s-a solu�ionat contesta�ia formulat� de reclamant� �i 
înregistrat� sub nr. X/04.12.2008 împotriva deciziei de impunere nr. X/3140.2008, prin care 
se respinge contesta�ia, ca neîntemeiat�, pentru suma de X lei - taxa pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar �i r�mas� la pla�i; anularea, în parte, a deciziei de impunere nr. 
X/31.12.2008 (pentru suma de X lei), emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
X/31.10.2008, în ceea ce prive�te debitul flscai men�ionat �i exonerarea reclamantei de la plata 
acestuia; anularea dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. 
397/31.10.2008; solicit� acordarea cheltuielilor de judecat�. 

în motivarea ac�iunii, reclamanta a ar�tat c� a procedat la încheierea cu X SPA - 
persoan� juridic� înregistrat� în scopuri de T.V.A. în Italia - a contractului cu nr. 
X/08.10.2007 �i a anexelor la acesta. Obliga�ia contractual� asumat� - realizarea structurii 
metalice solicitat� de partenerul contractual italian, a fost îndeplinit� de reclamant� la data de 
14.08.2008, motiv pentru care a procedat la întocmirea facturii nr. X/14.08.2008 �i, 
concomitent, la încheierea contractului de custodie ]ir. X/14.08.2008, având în vedere faptul 
c�, acest contract, precum �j actul adi�ional nr. 3 la contract prevedeau condi�ia de livrare 
EXW conform X 2000. Prin încheierea contractului de custodie,a sus�inut c� �i-a asumat 
obliga�ia de a p�stra bunurile la dispozi�ia beneficiarului pân� în momentul în care acesta î�i 
va îndeplini obliga�ia de a realiza transportul bunurilor. 



Reclamanta a mai ar�tat c�, la data emiterii facturii, acesteia îi revenea obliga�ia de a 
raporta opera�iunea în decontul de TVA �i în declara�ia recapitulativ� �i nicidecum de a 
colectaTVA având în vedere natura opera�iunii - scutit�. Transportul bunurilor s-a efectuat,asa 
dup� cum rezult� din data fiec�rui -aviz de înso�ire marf� �i a scrisorii de tr�sur� aferent�, 
începând cu data de 28.10.2008 pân� în data de 06.11.2008, iar inspec�ia fiscal� a avut loc în 
perioada 20.10.2008 - 31.10.2008, în parte, înainte de finalizarea inspec�iei fiscale �i cu 
aducerea la cuno�tin�a organului de control a acestui fapt. De asemenea, reclamanta a ar�tat c� 
a fost în posesia documentului ce atest� livrarea intracomunitar� în cadrul termenului de 90 de 
zile prev�zut de art. 1 alin. 2 din Ordinul nr. 2421/2007. 

Referitor la sus�inerea organului de control, potrivit c�reia CMR-urile nu au 
num�r de identificare, reclamanta a sus�inut c� în materia transportului 
interna�ional de m�rfuri exist� Conven�ia din 19 mai 1956 referitoare la 
contractul de transport interna�ional de m�rfuri pe �osele, semnat� la Geneva, 
Conven�ie care la art. 6 alin. 1 prevede elementele pe care trebuie s� le cuprind� 
scrisoarea de transport interna�ional (CMR), condi�ii care au fost îndeplinite în 
cazul transporturilor realizate �i care nu cuprind nicio referire la num�rul de 
identificare. 

Totodat�, s-a ar�tat c� dovada leg�turii dintre factura nr. X/14.08.2008 �i 
cele 18 CMR-uri, prin care a fost expediat� unitatea „Job X Stocks System ace Addendum no. 
/20.05.2008 to contract /08.10.2007 Unit 1 Balance" este indubitabil� �i c� atât organul de 
inspec�ie fiscal� cât �i cel de control, în mod v�dit nelegal �i netemeinic au refuzat s� accepte 
realizarea livr�rii intracomunitare �i, pe cale de consecin��, inexisten�a obliga�iei reclamantei 
de a colecta TVA pentru aceast� livrare. 

Având în vedere c� sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de art. 143 alin. 
2 lit. a, art. 128 alin. 9 Cod fiscal, respectiv c� societatea a fost �i este în posesia 
documentelor doveditoare ale livr�rii intracomunitare în termenul de 90 de zile, 
precum �i faptul c� bunurile au fost livrate unui furnizor care a comunicat un 
cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, reclamanta a apreciat ca fiind 
nelegal� �i netemeinic� concluzia organului de inspec�ie fiscal�, prin care a 
dispus obligarea sa la colectarea T.V.A. în cuantum de X lei pentru opera�iunea 
în discu�ie. 

în drept, au fost invocate prevederile Codului fiscal - Legea nr. 571/2003 
cu modific�rile ulterioare, art. 128 alin. 1, art. 128 alin. 9, art. 134 ind. 3 alin. 1 i 
2, art. 143 alin. 2 lit. a; H.G. nr. 44/2004 - pct. 16 ind. 1 alin. 2 din normele 
metodologice de aplicare a art. 1343 Cod fiscal; Codul de procedur� fiscal�: art. 
218 alin. 2; Ordinul 2421/2007 pentru modificarea Instruc�iunilor de aplicare a 
scutirii de tax� pe valoare ad�ugat� pentru opera�iunile prev�zute la art. 143 
alin. 1 lit. a-i, art. 143 alin. 2 �i art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rilet�i complet�rile ulterioare; Codul de procedur� civil�; 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ - art. 1, art. 8 �i art. 10. 

în dovedirea ac�iunii, reclamanta a depus la dosar urm�toarele înscrisuri: 
note de �edin�� din 26.05.2010, lista consultan�ilor fiscali activi din jude�ul 
Cara�-Severin, acceptul administratorului judiciar al reclamantei, SCP X SPRL 
Bucure�ti, cu privire la continuarea contractului de prest�ri servicii nr. 
50/18.05.2009 �i la reprezentarea reclamantei în instan��, copia facturii fiscale 
seria X nr. X/01.08.2008. 

Instan�a de rejudecare,.în urma îndrum�rii instan�ei de control judiciar, 
prin Decizia civil� nr. 350/11.03.2010, a dispus efectuarea expertizei tehnice 
judiciare, în specialitatea contabilitate-fiscal�, de c�tre domnul expert fiscal X. 

Din studiul probelor administrate în cauz�, Tribunalul re�ine 
urm�toarele: 
Tribunalul constat� c�, prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 

X/6.11.2008, pârâta a verificat modul de constituire �i eviden�iere a taxei pe 
valoare ad�ugat� de c�tre reclamant�, pentru nerioada 01.07.2008-31.08.2008. 

In urma acestei verific�ri, pârâta a constatat urm�toarele deficien�e: 
perioada 01.07.2008-31.07.2008: societatea deduce TVA aferent� unor facturi 



de cazare ( Ft. Nr. X/10.07.2008 �i ft. nr. X/11.07.2008 - furnizor X SRL), f�r� 
a fi înso�ite de deconturi de deplasare, fiind înc�lcate prev. HG. nr. 44/2003 ,pct. 
46 al. 3. Astfel, societatea deduce eronat TVA în sum� de Xlei, TVA care nu se 
justific� s� fie rambursat�; perioada 01.08.2008-31.08.2008: societatea deduce 
taxa înscris� în documente prezentate în xerocopie (ft nr. 1039/01.08.2008- 
furnizor X SRL. S-au înc�lcat prevederile HG. nr. 44/2004, unde la pct. 46 al. 1 
se stipuleaz� c� justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului 
original al documentelor prev. la art. 146 al. 1 din Codul fiscal. Astfel, 
societatea deduce eronat TVA în sum� de X lei, TVA care nu se justific� s� fie 
rambursat�. 

în ceea ce prive�te TVA colectat�, s-au constatat urm�toarele deficien�e: perioada 
01.07.2008-31.07.2008: societatea întocme�te ft. nr. X/30.07.2008, reprezentând 
contravaloare tax� de depozitare bunuri pentru client X 
Germania, considerând aceast� opera�iune scutit� de tax�, înc�lcând prevederile Codului 
fiscal, art. 133 alin. 1, locul prest�rii serviciului fiind România �i pentru aceast� prestare se 
stabile�te diferen�a de tax� colectat� în sum� de X lei (X x 19%); perioada 
01.08.2008-31.08.2008: societatea storneaz� taxa colectat� în sum� de X lei, aferent� 
garan�iilor de bun� execu�ie, stabilindu-se astfel diferen�a de tax� colectat� în sum� de X lei; 
societatea întocme�te factura nr. X/14.08.2008/reprezentând contravaloarea ultimei   tran�e 
din contractul   încheiat cu X SPA Italia, în valoare de 
X lei, pentru anexa nr. 3 la contract, organele de inspec�ie considerând c� nu sunt îndeplinite 
condi�iile de acordare a scutirii pentru livr�ri intracomunitare, societatea reclamant� nefacând 
dovada c�'bunurîle au fost transportate în Italia, acestea aflându-se în custodie la agentul 
economic. Cum livrarea nu a avut loc efectiv, organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� 
exigibilitatea intervine la data întocmirii facturii, respectiv 14.08.2008. Astfel, s-a stabilit 
diferen�a de tax� colectat� în sum� de X lei. 

în ceea ce prive�te soldul sumei negative de taxa solicitat� la 
rambursare, situa�ia TVA solicitat� la rambursare s-a prezentat astfel: perioada 
01.07.2008-31.07.2008: TVA solicitat� la rambursare - X lei; TVA pentru care 
societatea are drept de rambursare - X lei; TVA care nu se justific� s� fie 
rambursat� - X Iei; perioada 01.08.2008-31.08.2008: TVA solicitat� la 
rambursare - X lei; TVA pentru care societatea are drept de rambursare -X Iei; 
TVA care nu se justific� s� fie rambursat� - X lei. 

In ceea ce prive�te modul de completare a decontului de tax�, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� societatea reclamant� înscrie Ia livr�ri intracomunitare �i prest�ri de 
servicii în favoarea unor parteneri externi, ceea ce creeaz� erori la nivel de declara�ie 
recapitulativ�. S-a dispus m�sura corect�rii decontului aferent lunii iulie 2008 �i depunerea 
decontului corectat la 'AFP Boc�a. Astfel, a fost întocmit� Dispozi�ia privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. X/31.10.2008. (filele 41-43 dosar 1547/115/2009). 
- Pârâta, în baza Raportului de specialitate fiscal� mai sus men�ionat, a 
emis Decizia de impunere nr. X/31.10.2008, precum �i Dispozi�ia nr. X/31.10.2008, privind 
m�surile Stabilite de organele de inspec�ie fiscal�. 

Tribunalul constat� c� împotriva - celor dou� acte emise de organul de 
control, reclamanta a exercitat recursul administrativ, solu�ionat de pârât� prin 
Decizia nr. X/2008, prin care a fost respins� contesta�ia formulat� de aceasta. 

Pentru a se pronun�a în acest sens, .cu .privireJa taxa pe valoare 
ad�ugal�-^olfictet�t-fe sum� de x lei rpcn�r �i obiectul ac�iunii 
m^orn^ncTosui^ministrativ. .nârâta a re�inut c� reclaman�i /08.10.200TclT7^X. 
SPA, persoan� juridic� înregistrat� în scopuri de TVA în Italia, obiectul 
contractului constând în execu�ie construc�ie metalic�, conform „Agreement our 
job 7407_8 Exhaust srack system", lucrarea contractat� fiind detaliat� în 
con�inutul Anexei nr. X/20.05.2008 la contract �i în planul de rnarcare-
colectare. 

De asemenea, s-a re�inut c�, din analiza documentelor anexate de 
societatea reclamant� la dosarul contesta�iei - respectiv avizul de înso�ire a 
m�rfii nr. X/28.10.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din datade 



28.10.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. X/28.10.2008 �i scrisorii de 
transport interna�ional din data de 28.10.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. 
X/28.10.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din data de 28.10.2008, 
avizului de înso�ire a m�rfii nr. X/29.10.2008 �i scrisorii de transport 
interna�ional din data de 29.10.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. 
X/29.10.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din data de 29.10.2008, 
avizului de înso�ire a m�rfii nr. X/30.10.2008 �i scrisorii de transport 
interna�ional din data de 30.10.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. 
X/31.10.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din data de 31.10.2008, 
avizului de înso�ire a m�rfii nr. X/31.10.2008 �i scrisorii de transport 
interna�ional din data de 31.10.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. 
X/28.10.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din data de 03.11.2008, 
avizului de înso�ire a m�rfii nr. X/04.11.2008 �i scrisorii de transport 
interna�ional din data de 04.11.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. 
X/04.U.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din data de 04.11.2008, 
avizului de înso�ire a m�rfii nr. 094/05.11.2008 �i scrisorii de transport 
interna�ional din data de 05.11.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. 
X/05.11.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din data de 05.11.2008, 
avizului de înso�ire a m�rfii nr. X/05.11.2008 �i scrisorii de transport 
interna�ional din data de 05.11.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. 
X/06.11.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din data de 06.11.2008, 
avizului de înso�ire a m�rfii nr. X/06.11.2008 �i scrisorii de transport 
interna�ional din data de 06.11.2008, avizului de înso�ire a m�rfii nr. 
X/10.11.2008 �i scrisorii de transport interna�ional din data de 10.11.2008, 
avizului de înso�ire a m�rfii nr. X/10.11.2008 �i scrisorii de transport 
interna�ional din data de 10.11.2008 - nu rezult� c� transportul bunurilor 
înscrise în factura nr. X/14.08.2008 s-a efectuat la o dat� ulterioar� inspec�iei 
fiscale. 

Astfel, pârâta a constatat c� nu sunt îndeplinite condi�iile stipulate de art. 128 alin. 9 
din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, în sensul c� reclamanta nu a putut face dovada 
c� transportul bunurilor înscrise în factura nr. 261/14.08.2008 s-a efectuat în Italia la X SPA, 
condi�ie obligatorie pentru a defini livrarea intracomunitar� �i implicit de a benenficia de 
scutirea de tax�. 

în ceea ce prive�te argumentul invocat de contestatoare, respectiv faptul c� în 
contractul nr. X/08.10.2007 se prevede condi�ia de livrare X, transportul fiind în sarcina 
beneficiarului, pârâta a apreciat c� în spe�� este aplicabil� teza a doua a art. 1 alin. 2 din 
Ordinul nr. 2421/2007, reclamanta având obliga�ia de a fi în posesia documentelor de 
justificare a livr�rii intracomunitare în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii, 
respectiv 14.11.2008. Termenul de 90 de zile este prev�zut pentru punerea la dispozi�ie a 
documentelor justificative de efectuare a transportului, �i nu reprezint� termenul în care s� fie 
realizat transportul, inspec�ia fiscal� nefiind suspendat� ( conform art. 1 alin. 4 din Ordinul nr. 
2421/2007), întrucât bunurile ce a f�cut obiectul acestei livr�ri figurau în custodia reclamantei 
pe un termen de 4 luni, deci acestea nu erau transportate. Mai mult, pârâta a ar�tat c� CMR-
urile anexate în copie la dosarul contesta�iei, sunt primite de c�tre contestatoare prin fax în 
data de 25.11.2008, dat� ulterioar� împlinirii termenului de 90 de zile de la data emiterii 
facturii. ( filele 28-30 dosar X/115/2009). 

Tribunalul observ� c�, potrivit art. 128 pct. 9 din Codul fiscal „Livrarea 
intracomunitar� reprezint� o livrare de bunuri, în în�elesul alineatului 1, care sunt expediate 
sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru, de c�tre furnizor sau de persoana 
c�tre care se efectueaz� livrarea, ori de alt� persoan�, în contul acestora". 

Rezult� c�, atât din punct de vedere teoretic, cât �i practic,un agent economic din 
România, care livreaz� bunuri c�tre un agent economic dintr-un alt stat membru UE, nu va 
mai efectua o opera�iune de export, ci o livrare intracomunitar�. 

Pe de alt� parte, aceast� opera�iune realizat� de agentul economic din România intr� în 
categoria opera�iunilor scutite de TVA, cu drept de deducere, dac� sunt îndeplinite condi�iile 
prev�zute de art. 143 a�in. 2, lit. a �i alin. 3 Cod fiscal, respectiv beneficiarul îi comunic� 



furnizorului din România un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de 
autorit��ile fiscale din Statul membru de care apar�ine �i de asemenea,exist� un document care 
s� fac� dovada efectiv� a transporturilor bunurilor. 

Tribunalul constat� c�, în urma examin�rii livr�rii de bunuri intracomunitare în 
discu�ie, expertul a stabilit c� societatea comercial� reclamant� a respectat prevederile 
Ordinului nr. 222/2006 al Ministerului de Finan�e, privind aprobarea Instruc�iunilor de 
aplicare a scutirii de tax� pe valoare ad�ugat�, pentru opera�iunile prev�zute de art. 143 alin. 
1, lit a) i, art. 143 alin. 2 �i art. 144 al. 1 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

In acest sens, expertul contabil a ar�tat c� reclamanta, pentru a justifica scutirea de 
TVA pentru livrarea intracomunitar� de bunuri în discu�ie a prezentat factura ce men�iona 
codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, documentul de transport aferent 
livr�rilor intracomunitare de bunuri, contractul de vânzare-cump�rare încheiat între 
reclamant� �i clientul s�u. 

Astfel, s-a re�inut c� reclamanta a încheiat cu firma SC X Italia, contractul nr. 
X/8.10.2007, având ca obiect executarea de construc�ii metalice. 

De asemenea, s-a mai re�inut c� la data de 14.08.2008, dup� îndeplinirea obliga�iilor 
contractuale, s-a procedat la întocmirea facturii nr. X/14.08.2008, în sum� de X lei �i 
concomitent, la încheierea contractului de custodie nr. X/14.08.2008 marfa r�mânând în 
custodia reclamantei. 

în acela�i timp, expertul fiscal a re�inut c� în decontul de TVA întocmit pe luna august 
2008 livrarea de bunuri a fost raportat� ca livrare intracomunitar� organului fiscal competent, 
reclamanta depunând în acest sens �i Declara�ia recapitulativ� privind livr�rile 
intracomunitare de bunuri. 

Totodat�, expertul fiscal a ar�tat c� în perioada 28.08.2008-6.11.2008 marfa a fost 
expediat� în Italia, conform celor 18 sarcini de transport ( LMR) �i a avizelor de înso�ire ale 
m�rfii. 

în ce prive�te împrejurarea dac� scrisorile de transport îndeplinesc condi�iile impuse 
de legisla�ia fiscal�, expertul contabil a ar�tat c� acestea au fost întocmite atât în conformitate 
cu prevederile Conven�iei din 1956 referitoare la contractul de transport interna�ional de 
m�rfuri pe �osele cât �i ale Decr.451/1972, iar faptul c� unele din documentele de transport 
sunt certificate de transportator, expeditor �i destinatar, iar altele doar de expeditor �t 
transportator se datoreaz� condi�iilor de livrare agreat� de pârât�, respectiv condi�ii de livrare 
EXW sau FCA. 

Sub aspectul modului de calcul al TVA-ului, expertul a concluzionat c� în perioada 
1.07.2008-31.08.2008, TVA dedus� de reclamant� a fost calculat� in mod corect de c�tre 
âceastaTîn concordan�� cu legisla�ia fiscala aplicabil� în materie. 

Tribunalul, coroborând înscrisurile, administrate în cauz� cu proba �tiin�ific� (raportul 
de expertiz� contabil� fiscal�, suplimentul de expertiz�) �i �inând cont �i de obiec�iunile 
formulate de pârât�, consider� c� livrarea de bunuri efectuat� de reclamant� în temeiul 
contrachilui nr. 896/8.10.2007, încheiat cu firma X SPA Italia constituie o livrare 
intracomunitar�, a�a cum este aceasta definit� de art. 128 alin. 9 Cod Fiscal. 

Tribunalul consider� c� livrarea de bunuri intracomunitar� în discu�ie s-a efectuat în 
temeiul unor documente contabile valabile încheiate cu respectarea legisla�iei fiscale în 
vigoare (scrisori de transport (CMR), avize de expediere, factura fiscal� nr. X/1.08.2008). 

De asemenea, consider�m c� reclamanta, în calitate de persoan� juridic� înregistrat� în 
scopuri de TVA, în baza art. 153 Cod fiscal, �i-a îndeplinit �i obliga�ia de raportare privind 
tranzac�iile intracomunitare depunând la organul fiscal competent Decontul de TVA �i 
Declara�ia recapitulativ�. 

 

Pe cale de consecin��, Tribunalul constat� c�, în mod nelegal, pârâta a dispus 
obligarea reclamantei la colectarea TVA în cuantum de X lei. 

în atare situa�ie, fa�� de considerentele în fapt �i în drept mai sus enun�ate, Tribunalul, 
�inând cont �i de prevederile art. 18 alin.l din Legea nr. 55/2004, privind contenciosul 
administrativ, va admite ac�iunea formulat� de reclamanta S.C. „X" S.A., va anula decizia nr. 



X19.01.2009, va anula par�ial Decizia de impunere nr. X/31.12.2008. Totodat�,:va dispune 
anularea Dispozi�iei nr. X/31.10.2008, privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�. 

în baza art. 274 Cod procedur� civil�, v�zând c� nu s-au solicitat cheltuieli de 
judecat�, instan�a nu va obliga partea c�zut� în preten�ii la plata acestora. 

 
PENTRU ACESTE 

MOTIVE ÎN NUMELE 
LEGII HOT�R��TE 

 
Admite ac�iunea formulat� de reclamanta S.C. „X" S.A., cu sediul în ora�ul X, str. B-

X, nr. X, jude�ul X, în contradictoriu cu pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-
Severin - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, cu sediul în municipiul Re�i�a, str. Valea 
Domanului, nr. 2, jude�ul Caras - Severin. 

Anuleaz� DecizianrX/19,01.2009. 
Anuleaz� par�ial Decizia de impunere nr. X/31.12.2008. 
Anuleaz� Dispozi�ia nr. X/31.10.2008. 
F�i� cheltuieli de judecat�. 
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 
Pronun�at� în �edin�� public�, azi, 23.02.2010. 

PRE�EDINTE, GREFIER, 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


