
R O M Â N I A  
TRIBUNALUL GALAJI 

SECŢIA COMERCIALĂ, MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ, 
DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

SENTINŢA COMERCIALĂ NR. .. 
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN ....2005 

PREŞEDINTE - XXXXXXXX 
GREFIER - YYYYYYYY 

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR: 
ZZZZZZZZZZZZ 

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea cererii în contencios fiscal, 
formulată de contestatoarea SC XXXXXXXX SRL, cu sediul în Galaţi,........ în 
contradictoriu cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, cu sediul în 
Galaţi,............. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din ..........2005 care s-au 
consemnat în încheierea din aceeaşi zi, când instanţa având nevoie de timp pentru 
deliberare a amânat pronunţarea cauzei la data de ..............2005. 

T R I B U N A L U L  

Asupra contestaţiei de fata, înregistrată la Tribunalul Galaţi sub nr. 
...........2005: 

Examinând actele si lucrările dosarului constata următoarele: 
Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Galaţi sub nr. .............2005, 

contestatoarea S.C. XXXXXXX SRL Galaţi a solicitat anularea Deciziei nr. 
........2005 emisa de intimata D.G.F.P. Galaţi, a raportului de inspecţie fiscala din 
........2005 si a Deciziei de impunere privind suma de .................. lei. 

In fapt, a motivat ca organele fiscale nu au luat in considerare faptul ca 
societăţile către care au fost emise facturile fiscale sunt plătitoare de TVA iar 
imposibilitatea prezentării documentelor menţionate la art. 25 lit. b) din OUG   nr. 



17/2000 respectiv la art. 29 lit. b) din Legea 345/2000 nu se datorează relei-credinţe 
a reprezentantului societăţii. 

Că, de asemenea, organele fiscale nu au ţinut cont nici de împrejurarea ca 
omisiunea neprezentării acestor documente, simple formalităţi, nu au condus la 
prejudicierea in vreun fel a bugetului statului prin neplata TVA-ului corespunzător. 

în drept, a invocat disp. art. 187 alin. 2 cod procedura fiscala. 
In dovedirea contestaţiei, a depus la dosar înscrisuri. 
Intimata DGFP Galaţi a formulat întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea contestaţiei ca nefondata, depunând la dosar actele care au stat la baza 
emiterii deciziei. 

Analizând si coroborând materialul probator administrat in cauza, instanţa 
apreciază ca prezenta contestaţie este ne fondata pentru următoarele motive: 

în urma controlului efectuat de organele fiscale, s-a constatat ca , 
cţîntestatoarea SC.XXXXX SRL Galaţi s-a aprovizionat cu mărfuri de  diverse 
societăţi comerciale având la baza facturi fiscale care au TVA mai mare de 20.000.000 
lei respectiv 50.000.000 lei. 

Potrivit prev. art. 25 lit. B-b) din O.U.G. nr. 17/2000 si ale art. 29 lit. B-b) 
din Legea 345/2000, persoanele impozabile care realizează operaţiuni taxabile 
si/sau operaţiuni scutite cu drept de deducere au obligaţia de a solicita de la furnizori 
facturi fiscale ori documente legal aprobate si sa verifice întocmirea corecta a 
acestora, iar pentru operaţiunile cu o valoare a TVA mai mare de 50 milioane lei 
sunt obligate sa solicite si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de 
plătitor de TVA a furnizorului. 

Deşi organul fiscal a solicitat contestatoarei sa prezinte dovada de plătitor 
de TVA a furnizorilor, aceasta a prezentat doar dovada de plătitor de TVA a SC. 
YYYYYY SRL Satu Mare, nerespectându-se astfel dispoziţiile legale, situaţie in 
care in mod corect s-a stabilit obligaţia de plata a TVA si s-au calculat dobânzile si 
penalităţile aferente. 

Nu putem primi susţinerile reclamantei in sensul ca nu a fost de rea-credinţa 
întrucât legea prevede clar condiţiile scutirii de plata a TVA, condiţii pe care 
contestatorea nu le-a respectat. 

Legea nu condiţionează respectarea ei de crearea unui prejudiciu statului iar 
organele fiscale nu au acţionat abuziv sau exagerat. 

Fata de aceste considerente, urmează a se respinge ca nefondata contestaţia, 
actele atacate fiind legale si temeinice. 



RESPINGE ca nefondată contestaţia formulată de contestatoarea SC 
XXXXX SRL Galaţi, cu sediul .............. împotriva Deciziei nr. .............2005 emisă 
de intimata D.G.F.P. Galaţi, a raportului de inspecţie fiscală din ........2005 şi a 
deciziei de impunere privind suma de ................. lei. 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, ..............2005. 

PREŞEDINTE, GREFIER, 
ZZZZZZZZZ      YYYYY 

 


