
ROMANIA
TRIBUNALUL TIMI�
SECTIA COMERCIALA
SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Dosar nr....

SENTINTA CIVIL� NR._..

Completul de judecat�     
compus  din... 

Pe rol se afla judecarea actiunii de contencios administrativ formulat� de reclamanta SC
S   în contradictoriu cu pârâtii DGFP TIMIS  STRUCTURA DE ADMINISTRARE FISCAL� -
SERVICIUL DE INSPEC�IE FISCAL�, ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
TIMI�OARA �i SC P   având ca obiect suspendare executare �i anulare acte fiscale.

La apelul nominal facut în �edinj� public�, se prezint� pentru reclamant� av. B
Procedura   complet�.
Dup� deschiderea dezbaterilor s-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefiera de �edint�, dup�

care se constat� depus un set de acte, de c�tre pârâta SC P ..
Reprezentanta reclamantei depune la dosarul cauzei delegalie de substituire �i dovada

pl��ii onorariului de avocat, ar�tând c� nu mai sunt alte cereri de formulat �i probe de administrat.
Instanta de judecat�, v�zând c� nu mai sunt alte cereri de formulat �i probe de administrat

apreciaz� cauza l�murit� �i în baza art. 150 Cod procedur� civil�, închide dezbaterile �i acord�
cuvântul reprezentantei reclamantei, pe exceplia inadmisibilit�lii cererii de suspendare a
execut�rii silite, exceplie invocat� de pârâta AFP Timi�oara �i pe fondul cauzei.

Reprezentanta reclamantei solicit� instanlei de judecat� respingerea excepliei invocate,
iar pe fondul cererii, admiterea acliunii a�a cum a fost formulat�, cu cheltuieli de judecat�. În
subsidiar se solicit� obligarea pârâtei SC P ... la plata sumei de ...  lei reprezentând TVA aferent
facturilor emise în lunile ianuarie, februarie 2006 �i dobânda legal� aferent� începând cu data de
24.08.2007, pân� la plata integral� a sumei.

TRIBUNALUL

Deliberând, asupra actiunii constat� c�:
Prin actiunea înregistrat� pe rolul Tribunalului Timi� sub nr. ...  la data de  ... reclamanta

S.C. S ...  a solicitat instantei de judecat�, în contradictoriu cu DGFP   TIMI�, STRUCTURA
DE ADMINISTRARE FISCAL�, SERVICIUL INSPECTIE FISCAL�, ADMINISTRA�IA
FINATELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI TIMI�OARA, �i S.C. P...  în temeiul în temeiul
art. 187 al. 2 Codul de procedur� fiscal� coroborat cu art. 1 al. (1) din Legea 554/2004, în
principal, anularea obligatiei fiscale suplimentare stabilit� prin decizia de impunere, privind
obligaliile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspectia fiscal�, nr. 482 din 24.08.2007
emis� de Agenda National� de  Administrare Fiscal�, AFPM  Timi�oara, anularea obligaliilor
fiscale suplimentare, �i anume: taxa pe valoare ad�ugat� pentru suma de ... �i major�rile de
întârziere pentru suma de ...lei. De asemenea, s-a solicitat anularea m�surilor stabilite prin



raportul de inspeclie fiscal� emis de DGFP  Timi�, Structura de Administrate Fiscal�, Serviciul
Inspectie Fiscal�  înregistrat sub nr....  la D.GF.P. Timi�, AFPM  Timi�oara, privind înregistrarea
în contabilitate a diferentei de TVA în cuantum de  ... constat� cu ocazia inspec�iei fiscale
(articol contabil 658/analitic distinct = 4423), datorit� faptului c� cheltuiala ar fi nedeductibil�
fiscal �i înregistrarea în contabilitate a major�rilor de întârziere la diferenla de TVA în cuantum
de ...constat� cu ocazia inspec�iei fiscale (articol contabil 658/analitic distinct = 448), datorit�
faptului c� cheltuiala ar fi nedeductibil� fiscal.

Reclamanta a mai solicitat anularea r�spunsului primit de pârât� în cadrul procedurii
prealabile �i suspendarea execut�rii m�surilor stabilite prin raportul de inspectie fiscal� emis de
DGFP Timi�, Structura de Administrare Fiscal�, Serviciul Inspectie  Fiscal�, înregistrat sub nr. ...

Reclamanta a solicitat în subsidiar - în situa�ia respingerii capetelor principale de cerere
având în vedere c� în raportul de inspectie  fiscal� (pagina 4, paragraf 6) organul de control retine
faptul c�: „în lunile ianuarie �i februarie 2006 societatea deduce TVA de pe facturile de chirie, cu
toate c� S.C. P ... în calitate de locator nu a depus la organul fiscal teritorial notificarea privind
opliunea de taxare" - obligarea S.C. P ...  la plata c�tre reclamant� a sumei de ... din care: ...
reprezentând TVA, aferent facturilor emise de c�tre societatea pârât� c�tre reclamant� în luna
ianuarie �i februarie 2006 în baza contractului de închiriere nr....  considerat nedeductibil de c�tre
inspeclia fiscal�; ... reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA - ului nedeductibil în sum�
de ...  calculate de c�tre inspectia fiscal�; obligarea S.C. P ...  la plata c�tre reclamant� a dobânzii
legale aferente sumei de .. RON calculate începând cu data de 24.08.2007 pân� la plata integral�
a sumei; obligarea S.C. P.. plata c�tre reclamant� a oric�rei cheltuieli de judecat� pe care ar trebui
s� o suporte ca urmare a respingerii capetelor principale de cerere.

În motivarea ac�iunii, reclamanta a ar�tat c� în fapt, în urma înregistr�rii la A.F.P.
Timi�oara a decontului de TVA pe lunile martie 2006, aprilie 2006, iulie 2006, septembrie 2006,
noiembrie 2006, ianuarie 2007, martie 2007, aprilie 2007, prin care s-a solicitat rambursarea
soldului sumei negative a TVA, reclamanta a facut obiectul unei inspeclii fiscale efectuat� de
c�tre ec. F.. �i ec...  în data de 9 august 2007.

 În urma inspec�iei fiscale a fost încheiat de c�tre organul de control raportul de inspec�ie
fiscal� emis de DGF P Timi�, Structura de Administrare Fiscal�, Serviciul Inspectie Fiscal�
înregistrat sub nr. ...  la D.CxF.P Timi�, Administra�ia finan�elor Publice a municipiului
Timi�oara (v. anexa 1), în baza acestuia fiind emis� decizia de impunere, privind obligatiile
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspectia fiscal�, nr... emis� de Agentia National� de
Administrare Fiscal�, Administratia finantelor Publice a municipiului Timi�oara, Activitatea de
Inspectie Fiscal� (v. anexa 2).  Prin decizia de impunere, privind obligaliile fiscale suplimentare
de plat� stabilite de inspeclia fiscal�, nr. 482 din 24.08.2007 emis� de Agenlia Na�ional� de
Administrate Fiscal�, Administra�ia finantelor Publice a municipiului Timi�oara, Activitatea de
Inspec�ie Fiscal�, organul de control a stabilit în sarcina reclamantei o obligalie fiscal�
suplimentar� reprezentând TVA în cuantum de ...  �i ...  Totodat� prin raportul de inspectie fiscal�
emis de Direc�ia General� a Finantelor Publice Timi�, Structura de Administrare Fiscal�,
Serviciul Inspeclie Fiscal� înregistrat sub nr.... la D.GF.P. Timi�, Administratia finantelor Publice
a municipiului Timi�oara, organul de control a dispus înregistrarea în contabilitate a diferen�ei de
TVA în cuantum de 1.089 RON constat� cu ocazia inspec�iei fiscale (articol contabil 658/analitic
distinct = 4423) datorit� faptului c� cheltuiala ar fi nedeductibil� fiscal precum �i înregistrarea în
contabilitate a major�rilor de întârziere la diferen�a de TVA în cuantum de ..  constat� cu ocazia
inspec�iei fiscale (articol contabil 658/analitic distinct = 448), datorit� faptului c� cheltuiala ar fi
nedeductibil� fiscal. Obliga�ia fiscal� suplimentar� stabilit� în sarcina reclamantei precum �i
m�surile stabilite de organul de control sunt nelegale, trebuind s� fie anulate.

Reclamanta a învederat c� prin decizia de impunere nr. ... din ..  organul de control a
stabilit TVA suplimentar în cuantum de  ... , din care: ... care constituie TVA aferent
facturilor fiscale de chirie nr.... �i nr....  emise de c�tre S.C. P ... . în calitate de locator cu
toate c� aceasta nu a depus la organul fiscal teritorial notificarea privind optiunea de taxare,



ceea ce reclamanta a contestat; ...  care constituie major�ri de întârziere pentru neachitarea
la termenul scadent a debitului suplimentar, ceea ce reclamanta a contestat.

Reclamanta a subliniat c� TVA aferent� facturilor emise de c�tre locatorul S.C. P.. .
este deductibil�, ar�tând c� a justificat dreptul de deducere cu documentele prev�zute de art.
145 al. (8) Cod Fiscal, acestea având menliunile prev�zute de art.
145 al. (8) Cod Fiscal, iar prevederile legale invocate de c�tre organul de control, respectiv

art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul Fiscal �i ale pct. 42 alin. (3) din Normele metodologice de
aplicare a Legii 571/2003, nu condiiioneaz� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� de
depunerea unei notific�ri privind opliunea de taxare, ci doar instituie anumite obligatii în
sarcina locatorului. Exist� situalii enumerate de Normele metodologice de aplicare a Legii
571/2003, în care deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� este condilionat� de prezentarea
facturii fiscale al�turi de un alt document, facturile de închiriere a imobilelor nereg�sindu-se
în vreunul din aceste cazuri. In raportul de inspectie fiscal� (pagina 4, paragraf 6) organul de
control reline faptul c�: „în lunile ianuarie �i februarie 2006 societatea deduce TVA de pe
facturile de chirie, cu toate c� S.C. P ..  - în calitate de locator nu a depus la organul fiscal
teritorial notificarea privind opliunea de taxare. Dispoziliile legale invocate de organul de
control sunt urm�toarele: art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul Fiscal �i pct. 42 alin. (3) din
Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare.

S-a mai ar�tat c� s-a justificat dreptul de deducere cu documentele prev�zute de art.
145 al. (8) Cod Fiscal, acestea având menliunile prev�zute de art. 145 alin. (8) lit. a) Cod
Fiscal în conformitate cu art. 145 alin. 81it8 a) din Codul Fiscal, care prev�d c�: „Pentru
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice persoan� impozabil�
trebuie s� justifice dreptul de deducere, în funclie de felul opera�iunii, cu unul din
urm�toarele documente: a) pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent�
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii
care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�, cu factur�
fiscal�, care cuprinde informaliile prev�zute la art. 155 alin. (8), �i este emis� pe numele
persoanei de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea
ad�ugat�. Beneficiarii serviciilor prev�zute la art. 150 alin. (1) lit. b) �i art. 151 alin. (1) lit.
b), care sunt înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, justific� taxa dedus�, cu
factura fiscal�, întocmit� potrivit art. 155 alin. (4)".

Reclamanta a ar�tat c� art. 155 alin. (8) din Codul Fiscal prevede c� factura fiscal�
trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele informalii: a) seria �i num�rul facturii; b) data
emiterii facturii; c) numele, adresa �i codul de identificare fiscal� ale persoanei care emite
factura; d) numele, adresa �i codul de identificare fiscal�, dup� caz, ale beneficiarului de
bunuri sau servicii; e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor
prestate; f) pretul unitar fâr� taxa pe valoarea ad�ugat� �i baza de impozitare pentru fiecare
cot� sau scutire; g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� aplicat� sau menliunile: scutit cu drept
de deducere, scutit fâr� drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, dup� caz.
Pentru operaliunile supuse tax�rii inverse se mentioneaz� obligatoriu \ «taxare invers�»; h)
suma taxei pe valoarea ad�ugat� de plat�, pentru opera�iunile taxabile, cu exceplia cazurilor
în care se aplic� reguli speciale prev�zute prin norme metodologice"

Dreptul de deducere al TVA pentru prest�rile de servicii efectuate de S.C. P...  le-a
justificat, în conformitate cu prevederile art. 145 al. (8) lit. a) Cod Fiscal, cu facturi fiscale
emis� de pe numele subscrisei de S.C. P ...  persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de
tax� pe valoarea ad�ugat�, iar facturile fiscale nr....  �i nr.... cuprind mentiunile prev�zute de
art. 145 al. (8) Cod Fiscal. De altfel, aceste documente justificative au fost emise de
locatorul S.C. P ...  reclamanta neavând nici o posibilitate de control asupra modalit�lii în



care aceste documente justificative sunt completate �i comunicate, iar calificarea, de c�tre
organul de control, a TVA aferent� acestor facturi ca nedeductibil� echivaleaz� cu aplicarea
unei sancliuni în lipsa oric�rei culpe din partea reclamantei.

Reclamanta a învederat c� prevederile legale invocate de c�tre organul de control, respectiv art.
141 alin. (2) lit. k) din Codul Fiscal �i ale pct. 42 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a

Legii 571/2003, nu condi�ioneaz� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� de depunerea unei
notific�ri privind opliunea de taxare, ci doar instituie anumite obliga�ii în sarcina locatorului.

Prevederile art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul Fiscal �i ale pct. 42 alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Legii 571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare stabilesc
obligatii în sarcina locatorului, în cazul de fal� S.C. P ...  legate de necesitatea depunerii unei

notific�ri privind opjiunea de taxare. Neîndeplinirea acestor obligalii de c�tre locatorul S.C. P ...
nu conduce la nedeductibilitatea TVA aferent� prest�rilor de servicii efectuate de acesta, deoarece
ar echivala cu aplicarea unei sanc�iuni în lipsa oric�rei culpe din partea reclamantei. Exist� situaiii

enumerate de Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003, în care deducerea taxei pe
valoarea ad�ugat� este condilionat� de prezentarea facturii fiscale al�turi de un alt document,

facturile de închiriere a imobilelor nereg�sindu-se în vreunul din aceste cazuri. Astfel, conform
punctului 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003, facturile fiscale

sau alte documente legale emise pe numele salariatilor unei persoane impozabile aflali în
deplasare în interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în hoteluri sau alte unit�ii similare,

sunt documente legale de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, însolite de decontul de
deplasare".

Reclamanta a mai ar�tat c� nici art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul Fiscal �i nici pct. 42 alin.
(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 nu conline vreo dispozitie prin care
s� se prevad� c� facturile de închiriere a imobilelor sunt documente legale de deducere a TVA
doar în condi�iile în care sunt însolite de notificarea locatorului adresat� organului fiscal teritorial
privind opliunea de taxare. Lipsa notific�rii privind opliunea de taxare este imputabil� locatorului
S.C. P ...  iar nu reclamantei.

Reclamanta a ar�tat c� a încheiat cu S.C. P .... contractul de închiriere nr. 241 din
01.12.2004 având ca obiect transmiterea în folosinj� cu titlu de închiriere a unui imobil. în baza
acestui contract au fost emise de c�tre S.C. P ... facturile fiscale nr. �i ... �i ... În raportul de
inspectie  fiscal� (pagina 4, paragraf 6) organul de control retine faptul c�: „în lunile ianuarie �i
februarie 2006 societatea deduce TVA de pe facturile de chirie, cu toate c� S.C. P.. - în calitate de
locator nu a depus la organul fiscal teritorial notificarea privind opliunea de taxare".

Reclamanta a mai subliniat c� în cursul inspectiei fiscale a contactat în mai multe rânduri
S.C. P ...  în vederea comunic�rii notific�rii prin care aceast� societate a fost înregistrat� ca
pl�titor de TVA pentru activitatea de închiriere.

În drept, au fost invocate dispoziliile: art. 145 alin. 8 lit. a) din Codul Fiscal.
La data de ...  pârâta D.GF.P. Timi� a depus la dosarul cauzei întâmpinare solicitând

respingerea actiunii reclamantei ca neîntemeiat� �i menlinerea ca temeinice �i legale a deciziei de
impunere nr....  a raportului de inspectie fiscala nr.... întocmite de A.F.P. Timi�oara �i a deciziei
nr....  emisa de D.GF.P. Timi�.

În ap�rare, pârâta D.GF.P. Tîmi� a învederat c� afirmatiile reclamantei sunt neîntemeiate,
ar�tând c� în lunile ianuarie �i februarie 2006, S.C. S...  srl Timi�oara a dedus TVA în suma de ...
lei de pe facturile fiscale de chirie nr....  �i nr.... întocmite de S.C. P ... în calitate de locator. De
asemeni, din raportul de inspeclie fiscal� rezulta c� S.C. P  ...  nu a depus la organul fiscal
teritorial notificarea privind opliunea de taxare situa�ie în care nu avea dreptul s� întocmeasc�
factura de închiriere cu TVA. Închirierea de bunuri este o opera�iune scutita de TVA în
conformitate cu prevederile Titlului VI art. 141 alin. 2 lit. K din Legea nr. 571/2003 - privind
codul fiscal, respectiv pct. 42 alin. 3 din Normele Metodologice aprobate prin H.G nr. 44/2004
ambele cu modific�rile �i complet�rile ulterioare care prev�d urm�toarele c� persoanele



impozabile înregistrate ca pl�titori de TVA pot opta pentru aplicarea regimului de taxare pentru
orice operaliune prev�zuta de art. 141 alin. 2 lit. k din Codul Fiscal. Opera�iunea de aplicare a
regimului de taxare se notifica organelor fiscale teritoriale pe formularul prev�zut în anexa nr. 1
la prezentele norme metodologice �i se aplica de la data înscris� în notificare. În situatia în care
numai o parte dintr-un imobil este utilizat� pentru realizarea opera�iunilor prev�zute la art. 141
alin. 2 lit. K din Codul Fiscal �i se opteaz� pentru  taxarea acestora, în notificarea transmisa
organului fiscal se va înscrie în procente partea din imobil destinata acestor operaliuni. ". S-a
ar�tat c� S.C. S ... Timi�oara nu avea dreptul de deducere a TVA aplicata în mod eronat pentru o
operaliune scutit�, societatea trebuia s� solicite locatorului, respectiv S.C. P ...  sa storneze
facturile de chirie nr. ... �i nr.... emise cu TVA �i s� emit� cele doua facturi fiscale fata TVA. 

Acest aspect este reglementat de Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal aprobate prin pct. 44 din HG nn 44/2004 cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare. Pentru diferenta de TVA stabilita suplimentar în suma de ..  lei pentru perioada
ianuarie - februarie 2006, organul de control a calculat major�ri de întârziere în suma de  ... lei,
întrucât societatea comercial� a beneficiat de rambursarea TVA cu control anterior. Major�rile
de întârziere au fost calculate conform prevederilor O.G nr. 92/2003 modificat� �i aprobata prin
art. 115 din Legea nr. 210/2005.

Pârâta D.G.F.P Timi� a solicitat respingerea cap�tului de cerere având ca obiect
suspendarea execut�rii masurilor stabilite prin raportul de inspectie fiscal� �i prin decizia de
impunere - pe considerentul c�, societatea nu motiveaz� în fapt �i în drept pct. IV din actiunea de
fata, neprezentând nici un argument în baza c�ruia sa se justifice luarea unei astfel de masuri de
c�tre Tribunalul Timi�, situatie în care se impune a fi constatat faptul ca nu sunt îndeplinite
conditiile prev�zute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ .

S-a mai solicitat respingerea ca neîntemeiat� a cererii de chemare în judecat�, menlinerea
ca temeinice �i legale a actelor de control întocmite de c�tre organele de specialitate �i
respingerea cererii de suspendare a execut�rii actelor administrative, ca fiind nedovedit�,

La data de 17.01.2008, pârâta AFP  TIMI�OARA a depus la dosarul cauzei întâmpinare,
prin care a solicitat respingerea actiunii ca netemeinic� �i menlinerea ca temeinice �i legale a
Deciziei nr. 811/238/04.12.2007 emisa de DGFP  Tîmi� privind solutionarea contestatiei
prealabile, a Deciziei de impunere nr.... �i a Raportului de inspeclie fiscala nr.... ambele încheiate
de A.F.P. Timi�oara -A.I.F. pentru suma de  ... lei reprezentând TVA nedeductibila �i respins� la
rambursare plus .. lei major�ri de întârziere aferente. S-a mai solicitat respingerea cererii de
suspendare a execut�rii silite ca inadmisibil� �i ca nefondat�.

In ap�rare, pârâta A.F.P. Timi�oara a ar�tat c� îsi mentine pozitia exprimata pe larg în
cuprinsul Deciziei nn 811/238/04.12.2007 emisa de D.GFP  Tîmi�, solicitând respingerea
actiunii ca nefondat�, având în vedere ca societatea datoreaz� în mod legal obligaliile în suma de
... lei reprezentând TVA nedeductibila �i... lei major�ri aferente, respinsa, de altfel, la
rambursare.

S-a ar�tat c� prin Raportul de inspectie fiscala încheiat la data de 24.08.2007, organul de
control a constatat ca TVA înscrisa în facturile nr...  �i nr...  emise de SC P ..  aferente operatiunii
de închiriere a unui bun imobil este nedeductibila deoarece nu au fost respectate prevederile
punctului 44 din H.GG nr. 44/2004 date în aplicarea art. 141 alin 2) lit. k) �i alin 3) din Legea nr.
571/2003, în sensul ca nu a fost prezentata notificarea privind opliunea de taxare a operaliunii de
închiriere. Reclamanta a dedus însa TVA din factura emis� de c�tre SC P ... fâr� a prezenta
notificarea depus� la organul fiscal prin care emitentul facturii s�-si fi exprimat dreptul de
opliune pentru aplicarea regimului de taxare prev�zut de pct. 44 din H.GG nr. 44/2004,
modificat� �i completat�.

S-a învederat c� fal� de suslinerise contestatoarei c� este nelegala diminuarea TVA de
rambursat cu suma de ..  lei, plus  ... lei deoarece în temeiul art.145 alin.8 din Legea nr. 571/2003
a dedus TVA de pe documente legale, iar art. 141 alin.2 lit. k din Codul fiscal �i pct.42 alin. 3
din NM de aplicare a Legii nr. 571/2003 " nu condi�ioneaz� deducerea taxei pe valoarea
ad�ugata de depunerea unei notific�ri privind opliunea de taxare, ci doar instituie anumite



obliga�ii în sarcina locatorului". Mai mult, s-a afirmat c� doar în anumite situa�ii deducerea TVA
este conditionat� de "prezentarea facturii fiscale al�turi de un act document" dând exemplul
decontului de deplasare prev�zut de art. 51 alin 2 din NM de aplicare a Legii nr. .571/2003,
decont care însoje�te o factur� fiscal� emisa pe numele salariatilor unei persoane impozabile
aflate în deplasare în interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în hoteluri sau alte unit�li
similare.

Pârâta a învederat c� situalia data nu este cea afirmat� de contestatoare ci este o alt�
situatie de creanta generat� de existenta unui operatiuni de închiriere între contestatoare �i
pârâta SC P..  astfel c� devin aplicabile prevederile art. 141 alin.2) lit. k) din Legea nr.
571/2003, care menlioneaz� a fi scutite de TVA "arendarea, concesionarea �i închirierea de
bunuri imobile." Pentru ca aceste operaliuni sa poat� fi supuse regimului de taxare este
obligatoriu a se respecta condijia prev�zuta de art. 141 alin. 3) din Legea nr. 571/2003 care
prevede c�: "Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operajiunilor prev�zute la
alin.2 lit. k) în condiliile stabilite de norme", iar aceste norme - stipuleaz�: " Scutirile de taxa pe
valoarea ad�ugata prev�zute de art. 141 din Codul fiscal sunt obligatorii, cu exceptia
operaliunilor prev�zute la art. 141 alin.2 lit. k) pentru care art. 141 din. 3 din Codul fiscal
prevede dreptul de optiune pentru aplicarea regimului de taxare. Scutirile de taxa pe valoarea
ad�ugata se aplica livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de servicii realizate de orice persoana
impozabila. Daca o persoana impozabila înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugata a
facturat în mod eronat cu taxa pe valoarea ad�ugata livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii
scutite de taxa pe valoarea ad�ugata c�tre beneficiari care au sediul activit�lii economice sau un
sediu permanent ori, în lipsa acestuia, domiciliul sau re�edinja obi�nuita în România, este
obligata sa storneze facturile emise. Beneficiarii unor astfel de operatiuni nu au dreptul de
deducere a taxei pe valoarea ad�ugata, aplicata în mod eronat pentru o operaliune scutita;
ace�tia trebuie sa solicite furnizorului  prestatorului stornarea facturii cu taxa pe valoarea
ad�ugata �i emiterea unei noi facturi far� taxa pe valoarea ad�ugata" A�a fiind, pentru
opera�iunile privind închirierea de bunuri imobile, legiuitorul a prev�zut scutirea de TVA cu
posibilitatea insa de a se opta pentru aplicarea tax�rii. Numai aceasta op�iune de taxare -
întocmit� sub forma unei notific�ri - d� dreptul persoanei juridice de a fi supus� regimului de
taxare �i, în consecin�a, de a beneficia, ulterior, de rambursare de TVA, însa reclamanta nu a
fâcut dovada existentei unei asemenea notific�ri, motiv pentru care organul fiscal, de drept, a
considerat opera�iunea de închiriere de bunuri imobile a flu scutita de TVA. Potrivit alin.3 din
pct. 42 (H.G nr. 44/2004) referitor la art. 145 din Legea nr. 571/2003: " Persoanele impozabile
înregistrate ca pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugata pot opta pentru aplicarea regimului de
taxare pentru orice operaliune prev�zuta la art. 141 alin.2 lit. k) din Codul fiscal. Optiunea de
aplicare a regimului de taxare se notific� organelor fiscale teritoriale pe formularul prev�zut în
anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice �i se aplic� de la data înscris� în notificare..." S-a
ar�tat c� tocmai pentru faptul ca aceasta notificare nu a fost prezentat� organelor fiscale,
îndrept�je�te pârâta s� prezume c�, în fapt, aceasta nu exist� la data controlului. A�a fiind,
organul fiscal, cu respectarea normelor incidente, aplica regimul de taxare începând cu data
înscrisa în notificare.

Pârâta a mai subliniat c� reclamanta mai face referire �i la art.145 alin.8 din Legea nr.
571/2003 din Codul fiscal care prev�d condilii generale cerute pentru exercitarea dreptului de
deducere a TVA, ori atâta vreme cat s-a stabilit faptul ca aceasta societate nu a optat pentru
regimul de taxare nu poate fi vorba de o deducere a TVA.

Pârâta a mai ar�tat c�, în considerarea prevederilor art. 141 Cod fiscal �i pct.42 din NM de
aplicare Legea nr. 571/2003, reclamanta, pe de o parte, nu poate avea drept de deducere a TVA,
aceasta aplicând în mod eronat pentru o operatiune scutita, iar pe de alta parte, trebuia s� solicite
emitentului SC P ... stornarea facturilor fiscale cu TVA �i emiterea unor facturi iar� TVA, a�a
încât nu poate fi vorba, a�a cum afirma reclamanta, de lipsa culpei sale.

Fa�� de aceste considerente, pârâta A.F.P. Timi�oara a solicitat instantei s� constate c�
organul fiscal a stabilit în mod corect faptul ca aceasta societate, neflind pl�titoare de TVA pentru



opera�iunile de închiriere bunuri imobile, nu poate beneficia de rambursarea acestei taxe �i, în
consecinla, Decizia nr. 811/238/04.12.2007 emisa de D.GF.P. Timi� privind solu�ionarea
contestatiei prealabile, decizia de impunere nr. ... �i Raportul de inspec�ie fiscal� .. , ambele
încheiate de A.F.P. Timi�oara - A.I.F. pentru suma de  ...  lei reprezentând TVA nedeductibil� �i
respins� la rambursare, plus  ... lei major�ri aferente, sunt corecte �i legale. Astfel s-a solicitat
respingerea contestaliei ca netemeinic� �i respingerea cererii de suspendare a execut�rii silite
formulate de reclamant� ca inadmisibila fa�� de prevederile art. 15 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscal�:" (1) Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu
suspend� executarea actului administrativ (2) Dispoziiiile prezentului articol nu aduc atingere
dreptului contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, în temeiul
legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile ulterioare. Instanla competenta
poate suspenda executarea, dac� se depune o caujiune de pana la 20% din cuantumul sumei
contestate, iar în cazul cererilor al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, o cautiune de 2.000 lei".
Din acest text de lege aplicabil în spel� ( fal� de faptul c� este vorba de o   cerere de suspendare
a unui act administrativ fiscal), se deduce c� depunerea cauliunii reprezint� o condilie sine
qua non", obligatorie de punere în discu�ie admisibilit�jii suspend�rii. Ori, reclamanta nu a
achitat vre-o cautiune, drept pentru care cererea este inadmisibil�.

Pe fondul cererii de suspendare, pârâta a ar�tat c� debitoarea nu face dovada unei
pagube iminente ce s-ar putea produce în cazul continu�rii execut�rii silite. În cauza, a�a zise
motive invocate nu sunt suslinute de probe, fiind vorba doar de suslinerea actiunii pe fond,
care ar justifica, implicit, în conceptia sa, o suspendare a execut�rii silite. Daca instanta ar
dispune în sensul suspend�rii execut�rii silite motivat de simpla cerere a reclamantei s-ar
ajunge la imposibilitatea punerii în executare a tuturor titlurilor executorii contestate, ceea ce
le-ar face ineficiente. Prin urmare, cele invocate ar trebui s� descrie cauze exceplionale �i nu
inerente calit�lii de debitor al reclamantei.

Fat� de aceste considerente, pârâta a solicitat respingerea cererii de suspendare a
executorii.
La data de  ...  pârâta S.C. P ... a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a

solicitat respingerea pretentiilor reclamantei, ar�tând c� în temeiul H.G nr. 44 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 cap. 9 punct. 42 alin (5)
�i (6), S.C. P ... nu avea obligatia  de depunere a notific�rii privind optiunea de taxare:
Persoanele care au optat pentru regimul de taxare pentru orice operaliune prev�zut� la art.
141 al. (2) lit. K ) din Codul Fiscal nu mai pot aplica regimul de scutire pentru operaliunile
respective timp de 5 ani. Dup� aceast� perioad� persoanele impozabile pot anula optiunea,
formularul pentru notificarea anul�rii optiunii, prev�zut în anexa nr. 2, se depune la organul
fiscal la care persoanele impozabile sunt înregistrate ca pl�titor de impozite �i taxe. Prin
derogare de la prevederile alin. (5), persoanele care la data de 01 Martie 2003 au optat tacit
asupra tax�rii operaliunilor prev�zute la art. 9 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 345 /2002 privind
taxa pe valoarea ad�ugat�, republicat�, pot renunla oricând la aceast� opliune în vederea
aplic�rii regimului de scutire. Formularul pentru notificarea anul�rii opliunii, prev�zut în
anexa nr.2, se depune la organul fiscal la care persoanele impozabile sunt înregistrate ca
pl�titori de impozite �i taxe. Dac� ulterior opteaz� pentru taxare, trebuie s� aplice prevederile
alin. (5), astfel c� reclamanta era îndrept�lit� la pretentiile formulate numai în condiliile
depunerii de c�tre S.C. P ... Notificare privind anularea opliunii de taxare a operaliunilor
prev�zute de art. 141 alin. (2) lit. K din Codul Fiscal ( anexa nr. 2 la normele de aplicare a
prevederilor titlului VI din Codul Fiscal),

S-a mai ar�tat c� S.C. P ..  a fost controlat� din punct de vedere TVA pe perioada ...
iar organele de control ale DGFP a judetului Caras Severin având în vedere documentele
prezentate, nu au avut nimic de obiectat cu privire la modul de întocmire a facturilor pentru
încasarea chiriei.



La data de 27.02.2008, reclamanta S.C. S ...  a depus la dosarul cauzei, r�spuns la
întâmpinarea pârâtelor D.GF.P. Timi� �i A.F.P. Timi�oara, prin care a ar�tat c� Taxa pe
Valoarea Ad�ugat� aferent� facturilor emise de c�tre locatorul S.C. P ... este deductibil�,
întrucât S.C. P ... a depus la autoritatea fiscal� de la sediul s�u notificarea privind opliunea
de taxare a opera�iunilor prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul Fiscal, la termenul de
judecat� din data de 30.01.2008, pârâta S.C. P ... . a prezentat la dosarul cauzei notificarea
privind optiunea de taxare a opera�iunilor prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul
Fiscal pentru imobilul din Timi�oara de pe strada A ...

S-a subliniat c� facturile fiscale al c�ror TVA a fost considerat nedeductibil de c�tre
organul de control au fost emise de c�tre S.C. P ... , pentru închirierea imobilelor care faceau
obiectul notific�rii �i c� s-a justificat dreptul de deducere cu documentele prev�zute de art.
145 al. (8) Cod Fiscal, acestea având mentiunile prev�zute de art. 145 alin. (8) lit. a) Cod
Fiscal în conformitate cu art. 145 alin. 8 lit. a) din Codul Fiscal. S-au invocat �i dispozitiilor
art. 155 alin. (8).

Dreptul de deducere al TVA pentru prest�rile de servicii efectuate de S.C. P ...  s-au
justificat, în conformitate cu prevederile art. 145 al. (8) lit. a) Cod Fiscal, cu facturi fiscale
emis� de pe numele reclamantei de S.C. P ..  persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de
tax� pe valoarea ad�ugat�, facturile fiscale nr...  �i nr....  cuprind mentiunile prev�zute de
art. 145 al. (8)  Cod Fiscal. De altfel, aceste documente justificative au fost emise de locatorul
S.C. P ...  reclamanta neavând nici o posibilitate de control asupra modalit�lii în care aceste
documente justificative sunt completate �i comunicate. Calificarea, de c�tre organul de control,
a TVA aferent� acestor facturi ca nedeductibil� echivaleaz� cu aplicarea unei sancliuni în lipsa
oric�rei culpe din partea reclamantei.

Prevederile legale invocate de c�tre organul de control, respectiv art. 141 alin. (2) lit. k)
din Codul fiscal �i ale pct. 42 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003,
nu condiiioneaz� aducerea taxei pe valoarea ad�ugat� de depunerea unei notific�ri privind
opliunea de taxare, ci doar instituie anumite obligatii   în sarcina locatorului, stabilind obligalii în
sarcina locatorului, aici S.C. P ...  legate de necesitatea depunerii unei notific�ri privind opliunea
de taxare. Neîndeplinirea acestor obligaiii de c�tre locatorul S.C. P ...  nu conduce la
nedeductibilitatea TVA aferent� prest�rilor de servicii efectuate de acesta, deoarece ar echivala
cu aplicarea unei sanctiuni în lipsa oric�rei culpe din partea reclamantei. Exist� situalii
enumerate de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, în care deducerea taxei pe
valoarea ad�ugat� este conditionat� de prezentarea facturii fiscale al�turi de un alt document,
facturile de închiriere a imobilelor nereg�sindu-se în vreunul din aceste cazuri. Astfel, conform
punctului 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003: „Facturile fiscale
sau alte documente legale emise pe numele salaria�ilor unei persoane impozabile aflali în
deplasare fa interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în hoteluri sau alte unit��i similare,
sunt documente legale de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, însotite de decontul de
deplasare". Dup� cum se poate observa, nici art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul Fiscal �i nici pet.
42 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 nu contine vreo dispozilie
prin care s� se prevad� c� facturile de închiriere a imobilelor sunt documente legale de deducere
a TVA doar în condi�iile în care sunt înso�ite de notificarea locatorului adresat� organului fiscal
teritorial privind opliunea de taxare.

La data de 21.03.2008, pârâta SC P..a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a
reluat ap�r�rile exprimate anterior, prin întâmpinarea depus� pentru termenul din data de
30.01.2008.

Conform art. 137 Cod procedur� civil� „instanla se va pronunta mai întâi asupra
excepliilor de procedur�, precum �i asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte,
cercetarea în fond a pricinii".

Analizând exceplia inadmisibilit�lii cererii de suspendare a execut�rii silite formulate de
reclamant� ca fat� de prevederile art.15 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�,



exceptie invocat� de pârâta A.F.P. Timi�oara, instanla o va respinge ca neîntemeiat�, întrucât art.
21 din Constitutia României prevede c� orice persoan� se poate adresa justiliei pentru ap�rarea
drepturilor sale, nici o lege nu poate îngr�di exercitarea acestui drept, jurisdicliile speciale
administrative fiind facultative �i gratuite, iar art. 6 din Convent ia European� a Drepturilor
Omulu: �i a Libert��ilor Fundamentale, ratificat� de România prin Legea nr. 30/1994, prevede
c�, orice persoan� are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public �i într-un termen
rezonabil a cauzei sale, de c�tre o instan�� independent� �i impartial�, instituit� de lege, care va
hot�r"i asupra înc�lc�rii drepturilor �i obliga~iilor sale cu caracter civil.

In ceea ce prive�te fondul acliunii reclamantei, instanla analizând actele �i lucr�rile
dosarului, constatâ u__mâto�rele;

În urma înregistr�rii la pârâta A.F.P. Timi�oara de c�tre reclamant� a decontului de TVA
pe lunile martie 2006, aprilie 2006, iulie 2006, septembrie 2006, noiembrie 2006, ianuarie 2007,
martie 2007 �i aprilie 2007, prin care s-a solicitat rambursarea soldului sumei negative a TVA,
reclamanta a fâcut obiectul unei inspeciii fiscale efectuat� în data de 9 august 2007.

În urma inspectiei fiscale a fost încheiat de c�tre organul de control Raportul de inspectie
fiscal� emis de pârâta Directia General� a Finanielor Publice Timi�, Structura de Administrare
Fiscal�, Serviciul Inspec�ie Fiscal� înregistrat sub nr....  DGFP TIMIS , în baza acestuia fiind
emis� decizia de impunere, privind obligatiile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspectia
fiscal�, nr.... emis� de Agentia National� de Administrare Fîscal�, Administratia Finantelor
Publice a municipiului Timi�oara, Activitatea de Inspec�ie Fîscal� (filele 9-11 din dosar). Prin
decizia de impunere, privind obligaiiile fiscale suplimentare de plat�, stabilite de inspec�ia
fiscal�, nr. ...  organul de control a stabilit în sarcina reclamantei o obligatie fiscal�
suplimentar� reprezentând TVA în cuantum de  ..

Prin Raportul de inspectie fiscala încheiat la data de  ... organul de control a constatat
ca TVA înscrisa în facturile nr....  �i nr ...  emise de pârâta SC P ... aferente operatiunii de
închiriere a unui bun imobil este nedeductibila deoarece nu au fost respectate prevederile
punctului 44 din H.G nr. 44/2004 date în aplicarea art. 141 alin 2) lit. k) �i alin 3) din Legea
nr. 571/2003, în sensul ca nu a fost prezentata notificarea privind optiunea de taxare a
operatiunii de închiriere. Reclamanta a dedus însa TVA din factura emis� de c�tre SC P ...
fâr� a prezenta notificarea depus� la organul fiscal prin care emitentul facturii s�-si fi
exprimat dreptul de optiune pentru aplicarea regimului de taxare prev�zut de pct. 44 din
H.G nr. 44/2004, modificat� �i completat�.

Totodat� prin raportul de inspeclie fiscal� emis de Directia General� a Finanlelor
Publice Timi�, Structura de Administrare Fiscal�, Serviciul Inspectie Fiscal� înregistrat sub
nr....  la D.GF.P. Tîmi�, organul de control a dispus înregistrarea în contabilitatea
reclamantei a difereniei de TVA în cuantum de  ... constat� cu ocazia inspectiei fiscale
(articol contabi1658/analitic distinct = 4423) datorit� faptului c� cheltuiala ar fi
nedeductibil� fiscal precum �i înregistrarea în contabilitate a major�rilor de întârziere la
diferenla de TVA în cuantum de  ...  constat� cu ocazia inspectiei fiscale (articol contabil
658/analitic distinct = 448), datorit� faptului c� cheltuiala ar fi nedeductibil� fiscal.

Organul de control a stabilit TVA suplimentar în cuantum de ... din care, .. TVA
aferent facturilor fiscale de chirie nr....  �i nr. ...  emise de c�tre S.C. P.. în calitate de locator
�i ... major�ri de întârziere, pentru neachitarea la tennenul scadent a debitului suplimentar.

Împotriva raportului de inspeclie fiscal� emis de Directia General� a Finantelor
Publice Tîmi�, înregistrat sub nr.... �i împotriva deciziei de impunere, privind obligatiile
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspectia fiscal�, înregistrat� sub nr....din ..,
reclamanta a formulat contestatie, ce a fost solulionat� de c�tre pârâta D.GF.P. Tîmi� prin
decizia nr. 811/238/04.12.2007, aflat� la filele 29-35 din dosar �i prin care a fost respins� ca
neîntemeiat� contestatia formulat�.



Reclamanta a încheiat cu pârâta S.C. P... contractul de închiriere nr. 241 din
01.12.2004, având ca obiect transmiterea în folosinl� cu titlu de închiriere a unui imobil,
contract în baza c�ruia au fost emise de c�tre S.C. P ...  facturile fiscale nr. �i ... ... �i la care
se refer� TVA-ul neacceptat la rambursare..

În _lunile ianuarie, si februarie 2006, reclamanta a dedus TVA în suma, de ...  lei de
pe facturile fiscale de chirie nr....  �i nr. ...  întocmite de S.C. P ... in calitate de locator, de�i  
parata S.C. P ... nu a depus la  organul fiscal teritorial ���������	�
privind   optiunea de
taxare _�ituatie în care nu avea dreptul sa   întocmeâsc� f�ctura de închiriere cu TVA.

 Inchirierea   de bunuri este o operatiune scutita de TVA în conformitate cu prevederile
Titlului VI art. 141 alin. 2 lit. K din Legea nr. 571/2003 - privind codul fiscal, respectiv pct.
42 alin. 3 din Normele Metodologice aprobate prin H.G nr. 44/2004, ambele cu modific�rile
�i complet�rile ulterioare, care prev�d c� persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de
TVA pot opta pentru aplicarea regimului de taxare pentru orice operatiune prev�zuta de art.
141 alin. 2 lit. k din Codul Fiscal. Operatiunea de aplicare a regimului de taxare se notifica
organelor fiscale teritoriale pe formularul prev�zut în anexa nr. 1 la norme metodologice �i
se aplica de la data înscris� în notificare. În situatia în care numai o parte dintr-un imobil
este utilizat� pentru realizarea operaliunilor prev�zute la art. 141 alin. 2 lit. K din Codul
Fiscal �i se opteaz� pentru taxarea acestora, în notificarea transmisa organului fiscal se va
înscrie în procente partea din imobil destinata acestor opera�iuni.

Reclamanta S.C. S .. Timi�oara nu avea dreptul de deducere a TVA aplicata în mod
eronat pentru o operatiune scutit�, societatea trebuia s� solicite locatorului, respectiv pârâtei
S.C. P ... sa  storneze facturile de chirie nr...  �i nr... emise cu TVA �i s� emit� cele doua
facturi fiscale   fara   TVA. Acest aspect este reglementat de Normele Metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind   Codul fiscal aprobate prin pct. 44 din HG nr. 4412004
cu modificarile �i complet�rile ulterioare. Pentru diferenla de TVA stabilit  suplimentar în 
suma.de  ...  lei pentru perioada ianuarie - februarie 2006, organul de control a calculat major�ri
de întârziere în suma de  .. lei, întrucât societatea comercial� a beneficiat de rambursarea TVA
cu control anterior. Major�rile de întârziere au fost calculate conform prevederilor O.G nr.
92/2003 modificat� �i aprobata prin art. 115 din Legea nr. 210/2005.

Fa�� de susftinerile reclamantei c� este nelegal� diminuarea TVA de rambursat cu suma de..  lei, plus ...
lei major�ri de întârziere, deoarece în temeiul art. 145 alin. 8 din Legea nr. 571/2003 a
dedus TVA de pe documente legale, iar art. 141 alin. 2 lit. k din Codul fiscal �i pct.42
alin. 3 din NM de aplicare a Legii nr. 571/2003 " nu condilioneaz� deducerea taxei pe
valoarea ad�ugata de depunerea unei notific�ri privind optiunea de taxare, ci doar instituie anumite
obliga�ii  în sarcina locatorului", instanta  constat� c� situatia din spe�� nu este cea
afirmat� de contestatoare ci este o situatie de creanta generat� de existenta unui operatiuni
de închiriere între reclamant� �i pârâta SC P ...  caz în care devin aplicabile prevederile
art. 141 alin.2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 care mentioneaz� a fi scutite de TVA
"arendarea, concesionarea �i închirierea de bunuri imobile."
Pentru ca aceste operatiuni sa poat� fi supuse regimului de taxare este obligatoriu a se

respecta conditia prev�zuta de art. 141 alin. 3 din Legea nn 571/2003 care prevede c�: "Orice
persoana impozabila poate opta pentru taxarea operajiunilor prev�zute la alin. 2 lit. k) în
condiliile stabilite de norme", iar aceste norme - stipuleaz�: " Scutirile de taxa pe valoarea
ad�ugata prev�zute de art. 141 din Codul fiscal sunt obligatorii, cu exceptia operatiunilor
prev�zute la art. 141 alin.2 lit. k) pentru care art. 141 din. 3 din Codul fiscal prevede dreptul de
optiune pentru aplicarea regimului de taxare. Scutirile de taxa pe valoarea ad�ugata se aplica
livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de servicii realizate de orice persoana impozabila. Daca o
persoana impozabila înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugata a facturat în mod eronat
cu taxa pe valoarea ad�ugata livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii scutite de taxa pe valoarea
ad�ugata c�tre beneficiari care au sediul activit�iii economise sau un sediu permanent ori, în lipsa



acestuia, domiciliul sau re�edinja obi�nuita în România, este obligata sa storneze facturile emise.
Beneficiarii unor astfel de opera�iuni nu au dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugata,
aplicata în mod eronat pentru o operatiune scutita; ace�tia trebuie sa solicite
furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu taxa pe valoarea ad�ugata �i emiterea unei noi
facturi iar� taxa pe valoarea ad�ugata".

In raport de aceste dispozi�ii legale, pentru operatiunile privind închirierea de bunuri
imobile, legiuitorul a prev�zut scutirea de TVA cu posibilitatea însa de a se opta pentru aplicarea
tax�rii. Numai aceasta opliune de taxare - întocmit� sub forma unei notifc�ri - d� dreptul
persoanei juridice de a fi supus� regimului de taxare �i, în consecinta, de a beneficia, ulterior, de
rambursare de TVA, însa reclamanta nu a f�cut dovada existentei unei asemenea notifc�ri, motiv
pentru care organul fiscal, de drept, a considerat operatiunea de închiriere de bunuri imobile a fii
scutita de TVA.

În considerarea prevederilor art. 141 Cod fiscal �i pct. 42 din NM de aplicare a Legii nr.
571/2003, reclamanta, pe de o parte, nu poate avea drept de deducere a TVA, aceasta aplicând în
mod eronat pentru o operatiune scutita, iar pe de alta parte, trebuia s� solicite emitentului SC P...
stornarea facturilor fiscale cu TVA �i emiterea unor facturi fâr� TVA.

Potrivit alin. 3 din pct. 42 din H.G nr. 44/2004, referitor la art. 145 din Legea nr.
571/2003: " Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugata pot opta
pentru aplicarea regimului de taxare pentru orice operatiune prev�zuta la art. 141 alin. 2 lit. k)
din Codul fiscal. Op�iunea de aplicare a regimului de taxare se notific� organelor fiscale
teritoriale pe formularul prev�zut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice �i se aplic� de
la data înscris� în notificare..."

Tocmai pentru faptul ca aceasta notificare nu a fost prezentat� organelor fiscale,
îndrept�teste   pârâta organ fiscal s� prezume c�, în fapt, aceasta nu exista la data controlului,
astfel c�, organul fiscal, cu respectarea normelor incidente, aplic� regimul de taxare începând cu
data înscrisa în notificare.

La fila 79 din dosar se afl� adresa emis� de D.G F. P. CARA� SEVERIN,  din care reiese
c� pârâta SC P ... Moldova Nou� nu a întocmit �i depus notificare (Anexa 2 la N.M. de aplicare a
Legii Codului Fiscal, aprobat� prin H.G. nr. 1044/2004), prin care putea s� renunte la
operatiunea de taxare a operatiunilor prev�zute de art. 9 alin. 21it2 o din Legea nr. 345/2002.

Instanta  nu poate primi ap�rarea reclamantei conform c�reia, lipsa notific�rii privind
optiunea de taxare este imputabil� locatorului, iar nu reclamantei, întrucât pârâta S.C. P..este
partenerul de afaceri al reclamantei �i în baza relatiilor comerciale avute cu aceasta, reclamanta
are obligatia de respecta dispozitiile codului fiscal �i de a verifica dac� pârâta a depus la organul
fiscal notificarea privind operatiunea de taxare, cu atât mai mult cu cât conform disp. art. 141
alin 2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, închirierea de bunuri imobile este o
operatiune scutit� de TVA.

Reclamanta face referire �i la art. 145 alin. 8 din Legea nr. 571/2003, care prevede
conditiile generale cerute pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, ori atâta vreme cat
s-a stabilit faptul ca aceasta societate nu a optat pentru regimul de taxare nu poate fi vorba de o
deducere a TVA.

Instanta constat� c� organul fiscal a stabilit în mod corect faptul ca aceasta societate,
nefiind pl�titoare de TVA pentru operatiunile de închiriere bunuri imobile, nu poate beneficia
de rambursarea acestei taxe �i, în consecinta, Decizia nr. 811/238/04.12.2007 emisa de D.GF.P.
Timi� privind solulionarea contestatiei prealabile, decizia de impunere nr....  �i Raportul de
inspectie fiscal�  ... , ambele încheiate de A.F.P. Timi�oara - A.I.F. pentru suma de  ... lei
reprezentând TVA nedeductibil� �i respins� la rambursare, plus  ...lei major�ri aferente, sunt
corecte �i legale, iar ac�iunea formulat� este neîntemeiat�, motiv pentru care se va respinge.

Respingând primul cap�t de cerere din actiunea reclamantei pentru motivele expuse �i
având în vedere disp. art. 1 �i urm. din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ ,
instanta  va respinge ca nefondat �i cap�tul de cerere având ca obiect suspendarea execut�rii



masurilor stabilite prin raportul de inspeclie fiscal� �i prin decizia de impunere fiscal�, în raport
de art. 14 alin. 1 din  aceia�i lege.

PENTRU ACESTE
MOTIVE ÎN
NUMELE
LEGII
HOTÂR��TE

Respinge actiunea formulat� de reclamanta SC S ..  cu sediul în T ..  în contradictoriu cu
pârâtele  DGFP   TIMI� - STRUCTURA DE ADMINISTRARE FISCAL� - SERVICIUL DE
INSPECTIE FISCAL�, cu sediul în T ..  având ca obiect suspendare executare �i anulare acte
fiscale.

Definitiv�.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronuntlat� în �edinta  public� din  ..

PRE$EDINTE,


