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ROMANIA 
CURTEA DE APEL TIMI OARA  
SEC IA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL  

DOSAR NR........../2012 

SENTINTA CIVIL NR........ 
j 

edin a public din .............. 2013  

PRESEDINTE...............  

GREFIER:................. 

S-a luat în examinare cererea promovat

 

de reclamanta SC x SRL, împotriva pârâtei 
Direc ia General a Finan elor Publice

 

Arad, având ca obiect contestatie act administrativ fiscal. 
La apelul nominal f cut în edin public , se prezint pentru pârâta Direc ia Finan elor 

Publice Arad consilier juridic Omu Adrina, lips fiind reclamanta SC x SRL. 
Procedura complet .

 

S-a f cut referatul cauzei de c tre grefierui de edin , dup care se constat c prin 
registratura instan ei au fost depuse la dosar la data de xxx 2013 de c tre reclamanta SC x 
SRL, note de edin la care se afl anexate un set de înscrisuri, dovada achit rii taxei judiciare 
de timbru în sum de xx lei i timbru judiciare în sum de xx lei în original. Se comunic 1 
exemplar din notele de edin depuse la dosar cu reprezentanta pârâtei. 

Reprezentanta pârâtei depune ia dosar delega ia de reprezentare.

 

V zând c la dosar s-a depus în original dovada achit rii taxei judiciare de timbru, 
instan a respinge excep ia netimbr rii ac iunii, invocat în cauz la termenul de judecat din 
data de 13 xxxx 2013. 

Reprezentanta pârâtei solicit acordarea unui nou termen de judecat pentru a lua 
cuno tin de con inutul notelor de edin i a înscrisurilor comunicate la acest termen de 
judecat .

 

Constatând c prin notele de edin s-au adus doar preciz ri cu privire la obiectul 
ac iunii, f r a fi invocate motive suplimentare i f r a se solicita probe noi, instan a respinge 
cererea de amânare formulat în cauz , dup care, nemaifiind alte cereri formulate, Curtea 
constat cauza în stare de judecat i acord cuvântul în fond.

 

Reprezentanta pârâtei solicit respingerea ac iunii formulat în cauz de c tre 
reclamanta SC x SRL, conform întâmpin rii depuse la dosar, f r cheltuieli de judecat .

 

C U R T E A 

Deliberând, constat urm toarele: 
Prin cererea înregistrat la Curtea de Apel Timi oara sub nr....../.../2012, la data de 21.08.2012, 
precizat la data de 13.03.2013, reclamanta SC x SRL a chemat în judecat pe pârâta Direc ia

 

General

 

a Finan elor Publice Arad, pentru a se dispune anularea deciziei emise de pârât sub 
nr...../21.02.2012, prin care s-a solu ionat contesta ia administrativ

 

îndreptat împotriva 
deciziei de impunere nr.F-AR ..../24.10.2011, emis

 

de aceea i pârât , anularea

 

m surii de 
suspendare a solu ion rii contesta iei administrative

 

pentru obliga iile

 

de plat

 

în sum total

 

de 
696.882 lei, obligarea organului nscai ia solu ionarea

 

contesta iei

 

administrative i pentru 
aceast sum , anularea

 

decizei de impunere men ionate, iar in subsidiar anularea partiala a 
deciziei de solutionare a contestatiei i a deciziei de impunere pentru suma de xxxx lei, pentru 
care contesta ia administrativ a fost respins ca neîntemeiat .

 



In motivare s-a ar tat c prin decizia de solu ionare a

 
contesta iei administrative nr. 

100/21.02.2012 s-a suspendat solu ionarea contesta iei pentru suma total de 696.882 lei, 
aceasta fiind respins pentru suma de xxxx lei, ca neîntemeiat .

 
Se sus ine c în mod nelegal organul de solu ionare a contesta iei a

 
dispus 

suspendarea procedurii în temeiul art.214 alin.1 lit.a C.pr.fiscal , constatându-se c a fost 
formulat o sesizare penal sub nr........./25.10.2011 în leg tur cu o parte din sumele stabilite 
suplimentar prin decizia de impunere nr...../2010, anume pentru impozit pe profit de xxxx lei i 
TVA xxxxx lei i c în spe ar avea inciden principiul de drept penalul ine în loc civilul".

 

în acest sens, se învedereaz c în cazul de fa este vorba de un raport juridic de drept 
civil, ramur de drept din care face parte i cel financiar, fiscal i comercial, c organul de 
control administrativ s-a exonerat de orice atribu ii cu motivarea privind sesizarea organelor de 
urm rire penal , de i în spe nu sunt indicii de s vâr ire a unor infrac iuni.

 

In ce prive te suma pentru care contesta ia s-a respins ca neîntemeiat , se învedereaz 
c în mod nelegal a fost stabilit în sarcina reclamantei, întrucât:

 

- pentru suma de xxxx lei, aferent unor achizi ii de combustibili destinat' func ion rii 
utilajelor societ ii, s-au prezentat bonuri fiscale, astfel încât exist documente justificative 
pentru efectuarea acestor cheltuieli; 

- pentru suma de xxxx lei, aferent achizi iei unei centrale Viadrus i a

 

unui radiator, în 
mod nejustificat organul fiscal a considerat c nu era destinat realiz rii opera iunilor taxabile;

 

- pentru TVA dedus în baza unor facturi prezentate organului de control în copii xerox, 
dreptul de deducere trebuia recunoscut datorit faptului c acele copii erau certificate pentru 
conformitate cu originalul, acesta fiind disp rut

 

în condi ii necunoscute, eviden ele contabile 
atestând realizarea efectiv a acelor opera iuni;

 

- pentru TVA în sum de xxxxxx iei, aferent unor servicii de cazare, se învedereaz c

 

reclamanta a achitat acele servicii conform art.21 lit.e Cod fiscal; 
- corec ia efectuat în luna iunie 2010 constând în diminuarea TVA cu suma de xxxx lei, 

s-a f cut în baza deciziei de corectare a erorilor materiale din decontul de TVA înregistrat la 
AFP Arad sub nr.........../3.08.2010, în temeiul art.147 Cod fiscal, corespunzând valorii facturilor 
emise de furnizorul SC A SRL. 

Reclamanta conchide c toate opera iunile financiar contabile desf urate se 
încadreaz în dispozi iile art.145, 146 Cod fiscal, fiind sus inute de documente justificative 
acceptate de lege. Se men ioneaz c toate înregistr rile efectuate în eviden a contabil a 
societ ii în perioada supus controlului, sunt exacte, iar documentele justificative reflect 
realitatea opera iunilor, astfel încât aceasta avea dreptul s beneficieze de deducerea TVA.

 

Prin întâmpinarea depus la dosar, pârâta Direc ia General a Finan elor Publice Arad a 
solicitat respingerea ca neîntemeiat a ac iunii, reluând argumentele înscrise

 

i în decizia de 
solu ionare a contesta iei, care au justificat suspendarea acestei proceduri pentru suma de 
696.882 lei i respingerea contesta iei ca neîntemeiat  pentru suma de  lei. 

In proba iune s-au depus la dosar decizia nr ../21.02.2012, decizia de impunere nr.F-
AR ./24.10.2011, ambele emise de Direc ia General a Finan elor Publice Arad, contesta ia 
administrativ îndreptat împotriva actului de impunere, raportul de inspec ie fiscal ce a stat la 
baza emiterii acestuia. 

Prin  notele de edin depuse la dosar pentru termenul de judecata din ........ 
reclamanta a f cut referire la expertiza financiar-contabila, insa nu a 



formulat o solicitare de administrare a acestei probe nici în cererea de chemare în judecat i 
nici prin alte acte de procedur , nu a precizat ce împrejur ri de fapt dore te a fi constatate prin 
administrarea acestei probe, astfel încât instan a nu a fost în m sur s încuviin eze o atare 
prob .

 
Din înscrisurile depuse la dosar, instan a re ine urm toarea stare de fapt:

 
Reclamanta, societate comercial de na ionalitate român , a fost supus unei inspec ii 

fiscale la sediul social din Arad, în perioada 19.09.2011-14.10.2011, pentru a se verifica modul 
de respectare a dispozi iilor legale referitoare la obliga iile fiscale în materie de impozit pe profit 
i TVA în perioada 15.02.2010-31.12.2010. 

Inspec ia, realizat de Direc ia General a Finan elor Publice Arad - Activitatea de 
Inspec ie Fiscal , a fost finalizat prin emiterea Raportului de inspec ie fiscal nr. F-AR 
...../19.10.2011 (filele 108-135), în baza c ruia s-a emis decizia de impunere nr.F-AR 
....../24.10.2011 (filele 99-107), prin care s-a stabilit în sarcina reclamantei obliga ia de plat a 
unui impozit pe profit suplimentar de xxxx lei i major ri de întârziere de xxxx lei i TVA 
suplimentar în sum de xxxxx lei, cu major ri de întârziere de xxxxx lei. 

împotriva acestei decizii reclamanta a promovat contesta ie pe cale administrativ , în 
temeiul art.205 i urm. C.pr.fiscal (fileie 33-48), aceasta fiind solu ionat prin decizia nr. 
...../21.02.2012 emis de Direc ia General a Finan elor Publice Arad - Biroul de Solu ionare 
Contesta ii, dispunându-se suspendarea solu ion rii contesta iei pentru suma de 696.882 lei (din 
care impozit pe profit în sum de xxxxxx lei, cu major ri de întârziere de xxxx lei, TVA de xxxxx 
lei i major ri de întârziere aferent TVA de xxx lei), pân la pronun area unei solu ii definitive 
pe latura penal , re inându-se c exist în cauz indicele s vâr irii unei infrac iuni, procedura 
administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat suspendarea. Prin 
aceea i decizie a fost respins ca neîntemeiat contesta ia reclamantei pentru suma total de 
xxxx lei, reprezentând TVA suplimentar de xxxx lei i major ri aferente de xxxx lei (filele 9-32). 

în motivarea deciziei s-a re inut c organele de inspec ie fiscal a constatat c în 
perioada verificat reclamanta a diminuat baza de impunere pentru calculul impozitului

 

pe profit 
cu suma de xxxxx lei, reprezentând cheltuieli înregistrate în baza unor facturi care nu corespund 
realit ii, deducând de asemenea TVA în baza unor facturi în cuprinsul c rora au fost înscrise 
date ce nu corespund realit ii, pretin ii furnizori

 

de bunuri sau servicii învederând c nu au livrat 
acele bunuri ori nu au prestat astfel de servicii societ ii, o parte din facturi având înscrise date 
de identificare ale furnizorilor ce nu corespund realit ii, opera iuni fictive ori sume care nu 
corespund realit ii. De asemenea s-au înregistrat în contabilitatea reclamantei facturi emise de 
un furnizor (SC xxxxxxx SRL), declarat inactiv din data de 7.10.2010. 

Aceste constat ri au justificat formularea unei sesiz ri penale c tre Parchetul de pe 
lâng Tribunalul Arad, în leg tur cu o parte din sumele stabilite suplimentar prin decizia de 
impunere nr.F-AR ...../24.10.2011, anume impozitul pe profit suplimentar de xxxxx lei i TVA 
suplimentar de xxxx lei, iar la solicitarea organului de solu ionare a contesta iei, Parchetul 
sesizat a comunicat c dosarul privind pe administratorul SC x SRL este în curs de solu ionare.

 

Astfel fiind, având în vedere dispozi iile art.214 i 216 C.pr.fiscal , organul de solu ionare 
a contesta iei a re inut c nu se poate pronun a pe fondul cauzei, cu privire la obliga iile de plat 
suplimentare ce au leg tur cu sesizarea penal .. înainte de solu ionarea cauzei penale, 
conform principiului instituit de art.19 aiin.3 C.pr.penal , potrivit c ruia

 

penalul ine în loc civilul". 
Pentru sumele ce nu au fost cuprinse în sesizarea penal totalizând xxxx lei, TVA stabilit 

suplimentar potrivit deciziei de impunere nr.F-AR ...../24.10.2011, s-a re inut c este 
neîntemeiat contesta ia administrativ , din urm toarele considerente:

 

- pentru suma de xxxxx lei, aferent unor achizi ii de combustibili, s-a re inut c ace ti 
combustibil erau destina i func ion rii unor autoturisme ce nu sunt proprietatea reclamantei i 
pentru care nu s-a putut prezenta un contract de comodat sau de închiriere, respectiv c au fost 
prezentate ca documente justificative bonuri fiscale pe care nu erau înscrise numerele de 
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înmatriculare ale autovehiculelor pentru care era destinat combustibilul, astfel încât TVA nu este 
deductibil potrivit art.145 alin.2 lit.a, art.146 alin.1 lit.a i b, art.1451 Cod fiscal. 

- pentru suma de xxxxx lei, aferent achizi iei unei centrale Viadrus i a unui radiator, s-
a re inut c reclamanta nu a probat cu documente justificative utilizarea acelor bunuri în folosul 
opera iunilor sale taxabile, astfel încât TVA nu este deductibil rap. la art.145 alin.2 lit.a Cod 
fiscal, respectiv art.65 C.pr.fiscal , care stabile te sarcina probei asupra contribuabilului.

 
- pentru TVA în sum de xxxx lei, dedus în baza unor facturi prezentate organului de 

control în copii xerox, s-a considerat c nu poate fi exercitat dreptul de deducere a taxei, având 
în vedere disp.art.146 alin.1 iit.a Cod fiscal, coroborat cu pct.46 alin.1 din Normele metodologice 
de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr 44/2004 i art.65 C.pr.fiscal .

 

- pentru TVA în sum de xxx lei, aferent unor servicii de cazare, s-a re inut c aceste 
cheltuieli au fost efectuate pentru persoane ce nu au calitatea de salaria i ai societ ii, pentru 
care nu s-a putut justifica necesitatea efectu rii lor, în scopu! realiz rii obiectului de activitate al 
societ ii, astfel încât acestea nu intr în sfera de aplicare a dreptului de deducere a TVA, 
potrivit art.145 alin.2 lit.a Cod fiscal. 

- corec ia efectuat în luna iunie 2010 constând în diminuarea TVA de plat cu suma de 
xxxxx lei, organul de solu ionare a contesta iei a re inut c societatea petent nu a putut 
prezenta documente de eviden tehnico operativ i contabil de înregistrare a corec iei, 
organele de inspec ie fiscal neputând identifica opera iunile ce au f cut obiectul corec iei ori 
documentele justificative i de eviden tehnico operativ ce au stat la baza opera iunii, nefiind 
prezentate facturile fiscale provenite de la SC A SRL care ar da dreptul reclamantei s exercite 
dreptul de deducere a TVA. 

Prin urmare, a fost respins ca neîntemeiat contesta ia administrativ atât pentru TVA 
suplimentar de xxxx lei, cât i pentru major rile aferente de xxxx lei, în baza principiului 
accesorium sequitur principalem. 

împotriva deciziei de solu ionare a contesta iei i a deciziei de impunere nr.F- AR 
....../24.10.2011 reclamanta a promovat prezenta ac iune, sus inând c este nelegal atât 
m sura de suspendare a solu ion rii contesta iei administrative, pentru suma de xxxx lei, cât i 
cea de respingere a contesta iei pentru suma de xxxx lei.

 

Ac iunea astfel promovat este nefondat .

 

în ce prive te solu ia de suspendare din cuprinsul deciziei de solu ionare

 

a contesta iei 
administrative emis de pârâta Direc ia General a Finan elor

 

Publice Arad sub 
nr....../21.02.2012 instan a constat

 

c

 

ac iunea reclamantei

 

este nefondat .

 

Astfel, art.214 alin.1 lit.a Cod pr.fiscala arat c organul de solu ionare competent poate 
suspenda, prin decizie motivat , solu ionarea cauzei (a procedurii de solu ionare a contesta iei 
administrative - n.n.). atunci când: organul care a efectuat activitatea de control a sesizat 
organele în drept cu privire la existenta indic^or s vâr irii

 

unei infrscjun: a ca "ei constatare ar 

sves  c înrâurire hot râtoare

 

Se poate observa c în textul legal citat legiuitorul a utilizat în propozi ia principal verbul 
a putea", interpretarea gramatical a normei conducând la concluzia c în acest mod s-a 

instituit o facultate, o posibilitate, fiind l sat la latitudinea organului de solu ionare a contesta iei 
o atare suspendare. 

în m sura în care deci suspendarea este facultativ , fiind l sat la aprecierea organului 
învestit cu solu ionarea contesta iei, trebuie

 

concluzionat c posibilitatea de a cenzura m sura 
suspend rii este instituit limitat pentru instan a de contencios administrativ, care nu poate 
analiza aspecte de oportunitate a actelor administrative, cum sunt cele l sate la aprecierea unei 
autorit i publice. 

Dimpotriv , în astfel de cazuri, controlul de legalitate realizat de instan ele de

  

în spe , deci, instan a poate doar s analizeze în ce m sur condi iile impuse de art. 
214 alin.1 lit.a Cod pr.fiscal , în care este posibil suspendarea solu ion rii contesta iei 
administrative, sunt îndeplinite. 
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Din acest punct de vedere, r spunsul trebuie s fie afirmativ, c ci reclamanta nu a 

contestat cele re inute în cuprinsul deciziei nr. ../21.02.2012 emis de Direc ia General a 
Finan elor Publice Arad, referitoare la formularea unei sesiz ri penale pentru cercetarea 
administratorului s u sub aspectul s vâr irii unei infrac iuni.

 
Dimpotriv , aceasta a confirmat în ac iune faptul c au fost sesizate organele de 

urm rire penal cu privire la existen a indiciilor privind s vâr irea unei infrac iuni legate de 
obliga iile fiscale ale reclamantei.

 
De asemenea, nu s-ar putea re ine c ar fi posibil solu ionarea contesta iei 

administrative, anterior solu ion rii ac iuni penale, având în vedere principiul înscris în

 

art.22 
Cod.pr.penal potrivit c ruia penalul ine în loc civilul", respectiv, potrivit c ruia hot rârea 
definitiv pronun at asupra ac iunii penale reprezint autoritate de lucru judecat în fa a 
organelor administrative sau judiciare abilitate s analizeze aspectele civile ale unei pretinse 
fapte penale. 

Din acest punct de vedere mai trebuie re inut c potrivit art. 19 Cod pr.penal , ac iunea 
civil trebuie solu ionat cu prioritate în procesul penal, iar în m sura în care s-ar afla în curs de 
judecat în fa a instan ei civile o ac iune pentru repararea pagubei pricinuite printr-o pretins 
infrac iune, procesul civil se suspend pân la rezolvarea definitiv a cauzei penale.

 

Interpretarea sistematic a acestor dispozi ii conduce la concluzia c este obligatorie 
suspendarea cauzei în fa a organului administrativ ori chiar a instan ei de judecat civile atunci 
când acestea sunt învestite s analizeze existen a unor crean e fiscale care fac obiect i al 
ac iunii penale.

 

De aceea, este legal aprecierea acestuia conform c reia constatarea acestei st ri de 
fapt trebuie s se fac prioritar în ac iunea penal , revenind organului administrativ posibilitatea 
de a analiza aceast stare de fapt doar în m sura în care nu ar fi solu ionate în procesul penal 
preten iile

 

organului fiscal referitoare la crean ele fiscale eventual datorate de reclamant.

 

Va fi deci men inut ca legal decizia de solu ionare a contesta iei administrative emis 
de pârâta Direc ia General a Finan elor Publice Arad sub nr ./21.02.2012, prin care s-a 
suspendat procedura de solu ionare a contesta iei administrative promovat de reclamant 
împotriva deciziei de impunere, pentru suma de .. lei, urmând a se respinge ca nefondat

 

cererea sa de anulare a acestui act administrativ, pentru suma men ionat .

 

In egal m sur se constat a fi neîntemeiat cererea reclamantei i în partea 
referitoare la nelegalitatea solu iei de respingere ca

 

nefondat

 

a contesta iei administrative 
pentru suma de .. lei, stabilit prin decizia de impunere în sarcina sa cu titlu de TVA 
suplimentar de plat .

 

Astfel, se constat c în ac iune reclamanta nu a propus administrarea vreunei dovezi 
care sa conduc la stabilirea unor împrejur ri de fapt contrare celor re inute de organele de 
inspec ie fiscal . în acest sens, aceasta nu a în eles s depun la dosar facturile cu privire la 
care organul fiscal a re inut c nu au fost prezentate în original, documentele justificative pentru 
achizi ionarea combustibililor, care s ateste c ace tia au fost destina i unor autovehicule 
proprietatea sa ori utilizate pentru realizarea opera iunilor sale taxabile, documente care s 
ateste c centrala Viadrus i radiatorul achizi ionat au fost destinate pentru a fi utilizate în 
realizarea opera iunilor taxabile, documente care s ateste c serviciile de cazare pentru care a 
solicitat deducerea TVA au fost prestate în beneficiul unor angaja i ai societ ii, facturile 
provenite de la SC A PB SRL, din care s rezulte c TVA de plat pentru lunile mai i iunie 2010 
era mai mic decât cel înscris în decontul înregistrat la A.F.P. Arad, fiind astfel justificat 
diminuarea dispus cu titlu de corectare a unor erori materiale.

 

De asemenea, reclamanta nu a solicitat administrarea în cauz a unei expertize care s 
statueze asupra unor împrejur ri de fapt, de natur s sus in afirma iile din cererea de 
chemare în judecat .

 

In atari condi ii, instan a este îndrept it s re in c acesteia îi revine sarcina 
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probei, precum i c în absen a unor dovezi care s conduc la stabilirea unor împrejur ri de 
fapt diferite de cele consemnate în raportul de inspec ie fiscal ce a stat la baza emiterii deciziei 
de impunere contestate, nu se poate constata nelegalitatea titlului de crean ori a deciziei de 
solu ionare a contesta iei administrative.

 
Aceasta cu atât mai mult cu cât reclamanta nu a contestat nici inciden a în spe a 

dispozi iilor legale în temeiul c rora s-a stabilit în sarcina sa obliga ia de plat a TVA 
suplimentar în sum de 

 
lei i a major rilor aferente de . lei. 

Dimpotriv

 
aceasta face referire doar la faptul c cheltuielile de achizi ionare a serviciilor 

de cazare pentru care s-a solicitat deducerea TVA în sum de  lei au caracter deductibil în 
temeiul art.21 lit.e Cod fiscal. Or, instanta constat c textul

 

legal men ionat face referire la 
impozitul pe profit, nefiind incident în materia TVA, obliga ie fiscal pentru care s-a respins 
contesta ia administrativ prin decizia pârâtei. Pe de alt parte, chiar în m sura în care s-ar 
considera c natura ori caracterul deductibil al TVA aferent acestor cheltuieli ar putea fi stabilit 
prin raportare la disp.art.21 alin.1 lit.e Cod fiscal, instan a constat c textul legal face referire la 
cheltuielile efectuate pentru salaria i i administratori sau alte persoane fizice asimilate acestora, 
în timp ce organul fiscal a stabilit c în spe cheltuielile de cazare au fost suportate pentru 
persoane ce nu au calitatea de salaria i sau administratori în societate i pentru care nu s-a 
putut dovedi c ar fi desf urat vreo activitate în scopul realiz rii opera iunilor taxabile ale 
reclamantei. 

Prin urmare, instan a re ine c :

 

- pentru suma de ... lei, aferent unor achizi ii de combustibili, în mod legal s-a stabilit 
în sarcina reclamantei obliga ia de plat a TVA, în condi iile în care ace ti combustibili erau 
destina i func ion rii unor autoturisme ce nu sunt proprietatea reclamantei i pentru care nu s-a 
putut prezenta un contract de comodat sau de închiriere, nefiind prezentate documente 
justificative emise în condi iile legii, care s

 

ateste c s-a achizi ionat combustibil pentru utilajele 
societ ii, astfel încât TVA nu este deductibil potrivit art.145 alin.2 lit.a, art.146 alin.1

 

iit.a i b, 
art.1451 Cod fiscal. 

- pentru suma de . lei. aferent achizi iei unei centrale Viadrus i a unui radiator, 
reclamanta nu a probat cu documente justificative utilizarea acelor bunuri în folosul opera iunilor 
sale taxabile, astfel încât TVA nu este deductibil rap. la art. 145 alin.2 lit.a Cod fiscal, respectiv 
art.65 C.pr.fiscal , care stabile te sarcina probei asupra contribuabilului. 

- pentru TVA în sum de .. lei, dedus în baza unor facturi prezentate organului de 
control în copii xerox, nu poate fi exercitat dreptul de deducere a taxei, având în vedere 
disp.art.146 alin.1 lit.a Cod fiscal, coroborat cu pct.46 alin. 1 din Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 i art.65 C.pr.fiscal , în condi iile în care 
pct.46 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 
stabile te c justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al 
documentelor prev zute la art. 146 alin.1 Cod fiscal, respectiv, pe baza facturii originale. 

- pentru TVA în sum de . lei, aferent unor servicii de cazare, instan a re ine c

 

aceste cheltuieli au fost efectuate pentru persoane ce nu au calitatea de salaria i ai societ ii, 
pentru care nu s-a putut justifica necesitatea efectu rii lor, în scopul realiz rii obiectului de 
activitate al societ ii, astfel încât acestea nu intr în sfera de aplicare a dreptului de deducere a 
TVA, potrivit art. 145 alin.2 lit.a Cod fiscal. 

-în ce prive te corec ia efectuat în luna iunie 2010 constând în diminuarea TVA de 
plat cu suma de 

 

lei, instan a re ine c societatea reclamant nu a putut prezenta documente 
justificative provenite de la furnizorul SC A SRL, care s permit identificarea opera iunilor ce au 
f cut obiectul corec iei, astfel

 

încât nu s-ar putea constata c în mod nelegal organul fiscal ar fi 
retinut c suma men ionat ar avea caracter nedeductibil. 

Fa de aceste considerente, urmeaz a se respinge în întregime ca nefondat cererea 
reclamantei, iar în baza art.274 C.pr.civil , se va lua act de faptul c p r ile nu au solicitat 
cheltuieli de judecat în cauz .
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PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOT R TE:

 
Respinge cererea promovat de reclamanta SC X SRL, împotriva pârâtei Direc ia 

General a Finan elor Publice Arad. F r cheltuieli de judecat . Definitiv .

 
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 
Pronun at în edin a public din .03.2013.
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