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R O M Â N I A  TRIBUNALUL CARAS SEVERIN 
SEC�IA A II-A CIVIL�, DE CONTENCIOS, 

ADMINISTRATIV �I FISCAL 
Dosar nr. x/2011 

 
SENTIN�A CIVIL� NR. x 

 
�edin�a public� din 04.07.2012 

Completul compus din: 
PRE�EDINTE: x 

 
 
Pe rol judecarea ac�iunii civile privind pe reclamanta SC x SA 

Caransebe� în contradictoriu cu pârâta DIREC�IA GENERAL� A 
FINAN�ELOR PUBLICE x, având ca obiect contesta�ie act administrativ 
fiscal. 

Ac�iunea a fost timbrat� cu suma de x lei, tax� judiciar� de timbru 
conform art. 3, lit. m, din Legea nr. 146/1997 modificat� �i completat�, 
privind taxele judiciare de timbru. 

Instan�a constat� c� mersul dezbaterilor �i concluziile p�r�ilor au 
fost consemnate în încheierea de �edin�� din data de 27.06.2012, ce 
face parte integrant� din prezenta hot�râre. 

 
 

TRIBUNALUL 
 
Deliberând asupra ac�iunii civile de fa��, constat� urm�toarele: 
Prin ac�iunea civil�, înregistrat� pe rolul acestei instan�e, sub nr. 

x2011, din 21.09.2011, reclamannta SC x SA, în contradictoriu cu pârâta 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice x a solicitat anularea raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. x/29.06.2011 �i a Deciziei de impunere întocmite de 
pârât�;de asemenea, a solicitat obligarea pârâtei la emiterea unei noi 
decizii de impunere cu o tax� de impozitare corespunz�toare. 

în motivarea ac�iunii, reclamanta a ar�tat c�, prin actele 
administrative fiscale atacate, au fost stabilite în sarcina sa urm�toarele 
obliga�ii fiscale suplimentare de plat�: impozit pe profit suplimentar - 
5046 lei; major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit - x lei; TVA 
suplimentar de plat� - x lei; major�ri de întârziere aferente TVA 
suplimentar - x lei. 

Referitor la impozitul pe profit suplimentar, în cuantum de 1210 lei, 
reclamanta a ar�tat c�, în mod gre�it, organul fiscal nu a �inut cont de 
contractul de prest�ri de servicii nr. x/1.12.2007, încheiat cu SC x SRL 
Ia�i, în sensul c� a considerat ca fiind nedeductibile fiscal cheltuielile 
ocazionate de serviciile prestate în temeiul contractului respectiv. 

Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar în cuantum de 
3836 lei, aferent cheltuielilor cu amortizarea „Fabricii de Matri�e x" 
reclamanta a ar�tat c� acesta a fost stabilit corect de c�tre pârât�. 

Reclamanta a criticat, îns�, modul de calcul al major�rilor de 
întârziere aferente acestui impozit. 

Astfel, a sus�inut c� perioada de calcul este din 2.04.2007- 
25.04.2009, dat� la care s-a pl�tit impozitul pe profit ob�inut din veniturile 
impozabile atât pentru anul 2007, cât �i pentru anul 2008. 
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în ce prive�te major�rile de întârziere în cuantum de x lei^najor�ri 
de întârziere la plata impozitului pe profit, aferent înregistr�rii cu 
întârziere a veniturilor realizate în baza contractului de vânzare-
cump�rare nr. x/34/31.05.2007, reclamanta a ar�tat c�, pe de o parte, 
calcularea impozitului pe profit, prin simpla aplicare a cotei de 16% 
asupra venitului impozitat la facturarea poroduselor finite este anormal� 
�i for�at�; pe de alt� parte, plata major�rilor de întârziere aferente nu se 
justific� în condi�iile în care organul de control a interpretat gre�it disp. 
art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571 /2003 �i ale art. 6 din Legea contabilit��ii. 

Referitor la TVA stabilit� suplimentar, în cuantum de x lei �i a 
major�rilor de întârziere în cuantum de x lei, reclamanta a apreciat c� nu 
datoreaz� obliga�iile fiscale în discu�ie, atâta timp cât legiuitorul - art. 160 
alin. 2 Cod fiscal - a stabilit c�, pentru bunurile la care nu au fost aplicate 
m�surile de simplificare, beneficiarii au obliga�ia de a stoma taxa 
deductibil� prin contul de furnizori �i înregistrat� în decontul TVA. 

Cum pentru achizi�ionarea imobilului „C�min de nefamili�ti x,, a 
aplicat m�surile de simplificare prev�zute de Codul fiscal, reclamanta a 
apreciat c� nu se impunea ajustarea TVA, cum a dispus organul fiscal �i, 
pe cale de consecin��, nici obligarea la plata major�rilor de întârziere 
aferente. 

De asemenea, reclamanta a criticat opinia organului de control �i 
în ce prive�te stabilirea în sarcina sa a obliga�iilor fiscale în cuantum de x 
lei, TVA aferent vânz�rii terenului în suprafa�� de 609 m, în baza 
contractului de vânzare-cump�rare nr. x/158/2009, precum �i major�rilor 
de întârziere aferente. în acest sens, a sus�inut c� imobilul teren în 
discu�ie nu este teren construibil, astfel cum a considerat pârâta. 

Reclamanta a criticat TVA în cuantum de x lei �i major�rile de 
întârziere - factura nr. x/17.12.2007-. 

De asemenea, a criticat modul de calcul al major�rilor de întârziere 
la plata TVA aferent� facturilor înregistrate cu întârziere, major�ri în 
cuantum de x lei, sus�inând c� organul fiscal nu a �inut cont de 
documentele contabile, documente prev�zute de Ordinul Ministerului 
Finan�elor nr. 3512/2008. 

Concluzionând, reclamanta a ar�tat c�, din totalul de x lei, 
reprezentând obliga�iile fiscale identificate în sarcina sa datoreaz� 
diferen�a în cuantum de x lei. 

Sub aspect procedural, reclamanta a ar�tat c� pârâta a înc�lcat 
disp. art. 109 alin. 3 Cod procedur� fiscal�, respectiv termenul de 7 zile 
în care organul fiscal are obliga�ia de a comunica deciziile de impunere 
emise în baza raportului de inspec�ie fiscal�. 

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 
ac�iunii. 
Astfel, pe cale de excep�ie, pârâta a invocat neîndeplinirea 

procedurii prealabile administrative, în sensul c� reclamanta nu a 
exercitat recursul administrativ împotriva deciziei de impunere nr. 
x/29.06.2011, conform disp. art. 205 �.u. din Codul de procedur� fiscal�. 

De asemenea, pârâta a sus�inut c�, în mod gre�it, reclamanta a 
solicitat anularea raportului de inspec�ie fiscal� nr. x/29.06.2011, întrucât 
acesta constituind un act premerg�tor deciziei de impunere, nu are 
natura juridic� de act administrativ fiscal �i, pe cale de consecin��, nu 
poate fi contestat nici pe calea recursului administrativ �i nici prin 
sesizarea instan�ei de contencios administrativ. 
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în cauz� au fost administrate probe cu înscrisuri, s-a dispus 
efectuarea unei expertize judiciare contabile. 
Din studiul probelor adrriinistrate în cauz�, Tribunalul re�ine urm�toarele: 
în primul rând, în baza art. 137 alin. 1 Cod procedur� civil�, se va 
pronun�a cu prioritate asupra excep�iilor de procedur� invocate de 
pârât�. 

Tribunalul constat� c�, împotriva Deciziei de impunere nr. 
x/29.06.2011, emis� de pârât�, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
x/29.06.2011, reclamanta a exercitat recursul administrativ, reglementat 
de art. 205 �.u. din Codul de procedur� fiscal�. 

Mai mult, pârâta, prin Decizia nr. x/30.09.2011, a procedat la 
solu�ionarea contesta�iei împotriva actului administrativ atacat -x 
/29.06'.201 T- decizie prin care a respins contesta�ia �i a men�inut, pe 
cale de consecin��, obliga�iile fiscale identificate în sarcina 
reclamantei.  

în atare situa�ie, cum reclamanta a exercitat procedura 
administrativ� prealabil� reglementat� de art. 7 din legea contenciosului 
administrativ, Tribunalul va respinge excep�ia iadminisibilit��ii ac�iunii 
invocate de pârât� neimpunându-se ,în opinia noastr� discutarea 
raportului de inspec�ie, ca fiind sau nu act administrativ fiscal, din 
moment ce recursul administrativ s-a exercitat împotriva deciziei de 
impunere. 

Pe fondul cauzei, Tribunalul constat� urm�toarele: 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. x29.06.2011, pârâta a 

emis Decizia de impunere nr. x/29.06.2011, privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat�, conform OMFP. nr. 972/2006, modificat �i 
completat prin OMFP nr. 1046/2007. 

Prin Decizia de impunere mai sus men�ionat�, pârâta a stabilit în 
sarcina reclamantei obliga�ii fiscale suplimentare fa�� de bugetul statului, 
în sum� total� de x lei, dup� cum urmeaz�: impozit pe profit suplimentar 
- x lei; major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit - x lei; TVA 
suplimentar de plat� - x lei; major�ri de întârziere aferente TVA 
suplimentar - x lei. 

Din acela�i act administrativ fiscal rezult� c� impozitul pe profit 
suplimentar se structureaz� astfel: x lei, diferen�� de impozit pe profit 
stabilit de organele de inspec�ie fiscal� pentru factura fiscal� nr. 
x/17.12.2007 �i pl�tit� de reclamant� în temeiul contractului de prest�ri 
de servicii nr. x/1.12.2007, x lei - major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe profit; x lei lei impozit suplimentar, stabilit ca urmare a 
neaccept�rii cheltuielilor cu amortizarea aferent� anului 2007, la mijlocul 
fix „Fabrica de matri�e Buz�u,,; x lei major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe profit suplimentar. 

în ce prive�te impozitul pe profit suplimentar, aferent facturii nr. 
x/17.12.2007, Tribunalul observ� c�, potrivit art. 21 alin. 4 Ut. m din 
Codul Fiscal, precum �i Normelor Metodologice de aplicare (pct. 48), 
„cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� sau alte 
prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea 
prest�rii acestora în scopul activit��ilor desf��urate �i pentru care nu sunt 
încheiate contracte" nu sunt deductibile. 

Din analiza textului de lege rezult� c� pentru a fi deduse cheltuielile 
cu serviciile de management, consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de 
servicii trebuie s� îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: serviciile 
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trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza unui contract 
încheiat între p�r�i sau în baza oric�rei forme contractuale prev�zute de 
lege; contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectu�rii 
cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate. 

în spe��, Tribunalul consider� c� sunt îndeplinite condi�iile de 
deductibilitate a cheltuielilor , deoarece exist� contractul de prest�ri de 
servicii nr. x/1.12.2007, încheiat cu SC x SRL �i, în acela�i timp, 
cheltuielile au fost necesare, în scopul analiz�rii activit��ii economice pe 
baz� de Bilan�, într-un spa�iu adecvat, dotat cu logistica necesar�. 

Referitor la impozitul pe profit suplimentar privind veniturile 
realizate de reclamant� din închirierea imobilului „Fabrica de Matri�e x", 
în anul 2007, problema care se pune este dac� cheltuielile cu 
amortizarea acestui mijloc fix sunt sau nu deductibile fiscal. 

Tribunalul re�ine c�, potrivit art. 9 din Legea nr. 15/1994, modificat� 
�i completat�, privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale �i necorporale, "Amortizarea se stabile�te prin aplicarea 
cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe �i se 
include în cheltuielile de exploatare.", iar calculul acesteia începe cu luna 
urm�toare punerii în func�iune, pân� la recuperarea integral� a valorii de 
intrare, conform duratelor normale de func�ionare. ( art. 11 alin. 1 din 
acela�i act normativ). 

Tribunalul mai retine c�, în conformitate cu disp. art. 24 din Codul 
fiscal, pct. 702 din Normele Metodologice, cheltuielile efectuate de 
contribuabil cu amortizarea activului, sunt deductibile fiscale, cu excep�ia 
cazului în care activul se afl� în conservare. 

Or, din probele administrate în cauz�, nu a rezultat c� „Fabrica de 
Matri�e x" , în anul 2007, s-a aflat în conservare. 

Pe cale de consecin��, nu sunt justificate obliga�iile fiscale stabilite 
de pârât� în sarcina reclamantei, respectiv impozitul suplimentar în 
cuantum de 3836 lei �i major�rile aferente în cuantum de xlei. 

A�a cum s-a mai ar�tat prin acrul administrativ atacat, au fost 
stabilite în sarcina reclamantei, în calitate de contribuabil, major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe profit în cuantum de x lei. 

Cum instan�a a analizat legalitatea impozitului pe profit suplimentar 
�i a major�rilor de întârziere în cuantum de x lei, urmeaz� s� ne 
pronun��m cu privire la diferen�a de debit în cuantum de x lei, 
reprezentând major�ri de întârziere la plata impozitului pe profit aferent 
înregistr�rii cu întârziere a venitureilor realizate din facturarea 
produselor, conform contractului de vânzare-cump�rare nr. x / 
/31.07.2007, încheiat cu SC x SA . 

Tribunalul constat� c� în prive�te aceast� obliga�ie fiscal�, 
problema care a comportat discu�ie o constituie dac� reclamanta a 
înc�lcat sau nu Legea contabilit��ii, privind eviden�ierea veniturilor, mai 
precis a documentelor justificative care stau la baza eviden�ei contabile. 

Din probele administrate în cauz�, a rezultat c� major�rile de 
întârziere în discu�ie, au la baz� eviden�ierea �i plata cu întârziere a 
impozitului pe profit,aferent unor produse finite, executate, dar p�strate 
în custodia reclamantei de la finalizarea procesului de produc�ie pân� la 
livrarea efectiv�. 

în acest sens, pârâta a apreciat c� livrarea produselor coincide cu 
momentul recep�iei preliminare �i întocmirea Procesului verbal de 
custodie. 
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Tribunalul consider� - achiesând la concluziile expertului contabil - 
c� în mod gre�it pârâta a apreciat c� veniturile realizate din facturile 
emise reprezint� profit ce trebuie impozitat, în condi�iile în care profitul 
impozabil în activitatea de produc�ie se eviden�iaz� la recep�ia 
produselor finite, în depozitul societ��ii. 

Tribunalul consider� c�, în mod gre�it, în acest sens, pârâta a 
apreciat ca fiind document justificativ de livrare procesul verbal de 
custodie, contrar Legii contabilit��ii �i ale Legii nr. 571/2003, privind 
Codul Fiscal. 

Tribunalul constat� c�, prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
x/29.06.2011, care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 
x/29.06.2011, pârâta a identificat în sarcina contribuabilului - reclamanta 
din proces - TVA suplimentar de plat�, în cuantum de x lei �i major�ri de 
întârziere aferente, în cuantum de x lei. Totodat�, TVA-ul stabilit 
suplimentar, ca obliga�ie fiscal� a reclamantei, se compune din 
urm�toarele sume: x lei TVA aferent� ajust�rii �i x lei, major�rile de 
întârziere aferente, x lei - TVA aferent vânz�rii imobilului teren �i x lei, 
major�rile de întârziere aferente. 

Tribunalul observ� c� ajustarea taxei deductibile, în cazul bunurilor 
de capital, este reglementat� de art. 149 �i art. 161 din Codul Fiscal, 
precum �i de punctele 54 �i 83(1) din Normele Metodologice. 

Tribunalul constat� c�, în conformitate cu reglement�rile mai sus 
men�ionate, ajustarea TVA se poate aplica numai în anumite condi�ii, 
strict reglementate de legiuitor �i dac� persoana impozabil� a avut drept 
de deducere integral sau par�ial a taxei. 

In spe��, Tribunalul re�ine c� imobilul „C�min de nefamili�ti x" a fost 
achizi�ionat în anul 2006, conform contractului de vânzare-cump�rare nr. 
x/20.01.2006 �i a facturii nr x/4.07.2005, emis� de SC x SRL. 

Din analiza documentelor contabile, Tribunalul mai re�ine c� 
reclamanta a înregistrat în decontul lunii iulie 2005 taxa pe valoare 
ad�ugat� aferent� facturii mai sus men�ionate, atât ca �i tax� colectat� - 
înregistrare contabil� prin contul x -, cât �i ca tax� deductibil� - 
înregistrare contabil� prin contul 4426. 

în atare situa�ie, cum reclamanta nu a dedus integral sau par�ial 
TVA la imobilul „C�min de nefamili�ti x", nu trebuia s� procedeze la 
ajustarea TVA. 

Referitor la TVA în sum� de x lei, privind vânzarea „terenului 
construibil", în suprafa�� de 609 mp, Tribunalul constat� urm�toarele: 

Potrivit extrasului CF nr.x, nr. cadastral x, reclamanta este 
proprietar tabular asupra imobilului C�min nefamili�ti, în suprafa�� de 
1221,64 mp, din care suprafa�� construit� - 576,36 mp, suprafa�� 
aferent� c�ilor de transport - 36,27 mp �i suprafa�� liber� -609 mp. 

Reclamanta, în anul 2009 a vândut suprafa�a de 609 mp, societ��ii 
comerciale x SA x sens în care a emis factura fiscal� nr. x/25.11.2009, 
f�r� s� se calculeze TVA aferent�. 

Cu privire la TVA aferent� acestui imobil, problema care a 
comportat discu�ie a fost dac� terenul în discu�ie este sau nu construibil. 

Tribunalul, pornind de la eviden�ierea în Cartea Funciar� a 
imobilului �i, în acela�i timp, �inând cont de disp. HG. nr. 834/1991, 
consider� c� imobilul respectiv nu face parte din categoria de teren 
construibil �i, pe cale de consecin��, opera�iunea în discu�ie este scutit� 
de plata TVA, inclusiv de major�rilor de întârziere aferente. 
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Tribunalul, fa�� de considerentele mai sus enun�ate, în baza art. 18 
alin. 1 din legea contenciosului administrativ, va admite ac�iunea 
reclamantei SC x SA �i va anula Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
x/29.06.2011 �i decizia de impunere nr. x/29.06.2011, obligând pârâta s� 
emit� o nou� decizie de impunere, cu baza de impozitare legal�. 

în ce prive�te preten�iile reclamantei cuprinse în concluziile scrise - 
restituirea sumei de x lei -Tribunalul nu a fost sesizat cu un asemenea 
cap�t de cerere prin ac�iunea introductiv� sau, ulterior, în cursul 
cercet�rii judec�tore�ti, prin modificare de ac�iune, motiv pentru care nu 
se va pronun�a asupra acestora. Aceasta nu înseamn� c� reclamanta nu 
va putea valorifica aceste preten�ii pe cale separat�, în condi�iile �i în 
termenele legale. 

Instan�a, în baza art. 274 Cod procedur� civil�, va obliga pârâta la 
plata sumei de x lei cheltuieli de judecat�, reprezentând tax� judiciar� de 
timbru, timbru judiciar �i onorariu de expert. 

PENTRU ACESTE 
MOTIVE ÎN NUMELE 
LEGII HOT�R��TE: 

 
Admite ac�iunea civil� formulat� de reclamanta SC x SA, cu sediul 

în x, x, Km x, Jud. x, în contradictoriu cu pârâta Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice x, cu sediul în x, str. x nr. x, Jud.x �i, în consecin��: 

» 
Anuleaz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
x/29.06.2011. Anuleaz� Decizia de impunere 
nr. x1/29.06.20J 1. 

GREFIER 
Oblig� pârâta s� emit� o nou� decizie de impunere, cu baza de 
impozitare legal�. Oblig� pârâta la plata sumei de x lei, cheltuieli 
de judecat�. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Pronun�at� în �edin�a public� din 04.07.2012. 

 
 


