
 
ROMÂNIA TRIBUNALUL CARAS � SEVERIN RE�I�A 

SEC�IA COMERCIAL� �l DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV �l 
FISCAL 

 
 

DOSAR NR. Cod operator  
 

SENTIN�A NR. �edin�a public� din data de 15.10.2010 
 

PRE�EDINTE:  
 GREFIER:  

 

S-a luat în examinare ac�iunea formulat� de reclamanta S.C. „X" 
S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL FINAN�ELOR 
PUBLICE - DIREC�IA GENERAL� A FIKAN�ELOR PUBLICE CARAS -
SEVERIN, având ca obiect anulare act administrativ., 

La apelul nominal f�cut în �edin�� publid se prezint� pentru 
reclamanta -adm. X, asistat de av. X, lips� fiind reclamantul. 

Procedura de citare este legal îndeplinita, 
Dup� deschiderea dezbaterilor» expunerea referatului cauzei de c�tre 

grefierul de �edin��, verificarea actelor �i Inelarilor dc la dosar, se consat� c�, 
prin serviciul registratur�, reclamanta a depus la dosar obiec�iuni la raportul 
de expertiz� contabil� judiciar�. 

Ap�r�torul reclamantei, av. X, învedereaz� instan�ei c� obiec�iumle 
depuse la dosar de c�tre reclamant� reprezint�, de fapt, aprecieri reiterate �i 
în întâmpinare. Av. X depune ta dosar concluzii scrise, precum �i chitan�a nr. 
X/01.10.2010 în valoare de X lei, cu care face dovada achit�rii de c�tre 
reclamant a onor* riului pe seama avocatului. 

Nemaifiind alte cereri dc formulat sau probe de administrat, instan�a, 
în baza prevederilor art. 150 Cod' procedur� civil�, declar� închise 
dezbaterile asupra cauzei de fa�� �i acord� cuvântul p�r�ilor, pe fondul 
cauzei. 

Ap�r�torul reclamantei, av. X, solicit� admiterea contesta�iei, anularea 
par�ial� a deciziei de inpunere �i obligarea pârâtului la rambursarea T.V.A. 
�i, de asemenea, la plata cheltuielilor de judecat�. 

 

TRIBUNALUL 
 

Deliberând asupra ac�iunii de fa��, constat� urm�toarele; 
Prin ac�iunea înregistrat� pe rolul acestei instan�e la data de 12.03.2010, 

sub nr. dc dosar X/115/2010, reclamanla S.C. „X" S.R.L. a formulat contesta�ie 
împotriva deciziei nr. '22.02.2010 emis� de Ministerul Finan�olor Publice prin. 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Caras - Severin, solicitând instan�ei 
urm�toarele: anularea deciziei nr. /22.02.2010 emis� de pârâtul Ministerul 
Finan�elor Publice - Direc�ia General� a Finan�elor Publice Caras � Severin; 
admiterea contesta�iei nr. X/30-12.2009' formulat� de Teclamamâ împotriva 
deciziei de modificare a ba2ei de impunere nr. X/09.12.2009 �i a raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X/,12.2009; anularea par�ial� a deciziei de modificare a bazei 



de impunere nr. X/09.12.2009 �i a raportului de inspec�ie fiscal� nr. X/09.12.2009 
privind obliga�iile fiscale suplimentare dc plat� stabilite de inspec�ia fiscal� emis� 
de organele de control fiscal din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Caras - Severin -Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, cu referire d>ar la rambursarea 
TVA - ului în sum� de X lei; obligarea pârâtului la rambursarea T.V.A.-ului în 
sum� de X lei aferent achizi�ion�rii imobilului pensiune turistic�. 

în motivare, reclamanta arat� c� prin raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
X/09.12.2009, ca urmare a verific�rilor efectuate în perioada 23.11.2009 -
09.12.2009, în baza adresei nr. X/27.10.2009 emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice X �i înregisirat� ]a A.LF. X sub nr. X/28.10.2009, prin care s-a solicitat 
soh�ionarea decontului deT.V.A. cu op�iunea de „rambursare" a soldului cu sumj 
negativ� a T.V.A. aferent lunii septembrie 2009, nu s-a acordat societ��ii 
reclamante dreptul de deducere aferent facturii nr. X/27.04.2009, pentru suma de 
X lei, organele fiscale considerând c� nu sunt îndeplinite condi�iile �i formalit��ile 
de exercitare a dreptului de deducere, TVA - ui solicitat la rambursare fiind 
diminuat cu aceast� sum�. 

Reclamanta men�ioneaz� c�, în realitatt suma de X lei este TVA - ui 
aferent achizi�ion�rii unui bun imobil - pensiune turistic� din X, str. X. Achizi�ia 
s-a realizat ca urmare a unei vânz�ri silite publice �i s-a finalizat prin actul de 
adjudecare tncheiat în 12 mai 2009. 

Prin contesta�ia înregistrat� la organele de control fiscal sub nr. 
X/30.12.2009, reclamanta a solicitat anulare a par�ial� a actelor administrative 
contestate, doar cu privire la rambursarea TVA - ului în sum� de X Iei, iar 
pârâtul prin decizia nr. X/2�.02.2010 a respins contesta�ia, motivând, în special, 
c� reclamanta „nu dispune de imobilul în cauz� ca �i un proprietar" �i c� nu s-a 
f�cut dovada c� ar inten�iona s� foloseasc� pensiunea turistic� în vederea 
realiz�rii de opera�iuni taxabile. 

Men�ioneaz� c� a dobândit si proprietatea terenului potrivit actului de 
adjudecare din 12.02.2010 din cadrul dosarului execu�ional nr. X/2009 de pe rolul 
B.E.J. X. 

Totodat�, reclamanta men�ioneaz� c�, în timp ce prin r�spunsul �i 
motivarea dat� în cadrul deciziei nr. X/12,10.;.009 Se sus�ine de câtre organele 
fiscale c� transferul dreptului de propriet��i! a operat de la data emiterii �i 
întocmirii actului de adjudecare, organele fiscale revin în cadrul Raportului nr. 
X,12,2009 cât �i a deciziei care face obiectul prezentei contesta�ii �i consider� c� 
au s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra imobilului m discu�ie, 
din moment ce proprietarul construc�iei nu de�ine �i proprietatea terenului de 
sub pensiune. 

Mai mult decât atât, se pare c� prin decizia ce face obiectul contesta�iei de 
fa��, organele fiscale revin �i nu mai consideri! un motiv întemeiat îespmgerea pe 
faptul c� aceast� cl�dire nu a fost înscris� în cartea funciar�, 

In aceste condi�ii, reclamanta consider� c� organele fiscale, în dorin�a 
aprig� de a nu acorda ce se cuvine acesteia, fe: o grav� confuzie între no�iuni 
juridice, mai mult, ajung chiar la interpret�ri de lege. 

Reclamanta arat� �i faptul c� se afl� în plin� procedur� de înscriere în 
cartea funciar� a dreptului de proprietate asupia pensiunii turistice, dar legea 
fiscal� nu imune ca �i condi�ie pentru rambursarea TVA - ului o astfel de 
procedur�, 



O alt� motivare a organelor de control, considerat� nejustificat� de c�tre 
S C  „X" S.RX., este aceea c� „reclamanta nu fece dovada ca aceast� achizi�ie 
este destinat� utiliz�rii în folosul de opera�iuni taxabile �i ci este efectuat� fa 
beneficiul s�u; nu exist� în perioada verificat�, indicii privind inten�ia de a 
desrl�ura o activitate economia". Aceast� motiva�ie este considerat� total fals� dc 
c�tre reclamant�, din moment ce e�te f�r� echivoc c� imobilul a fost preluat cu 
destina�ia pensiune turistic�, aceast� destina�ie nefiind schimbat�. 

în concluzie, reclamanta consider� c� îndepline�te toate condi�iile impuse 
de lege pentru a i sc rambursa TVA-ul în surei de X 'lei, aferent achizi�ion�rii 
pensiunii turistice, astfel: este pe deplin proprietar� în baza actului de adjudecare 
încheiat în data de 12 mai 2009; s-a pl�tit în integralitate factura nr. X/ 
27.04.2009; transferul dreptului de proprietate s-a realizat potrivit dispozi�iilor 
art. 516-518 Cod procedur� civil� raportate la art 166 Cod procedur� fiscal� în 
momentul încheierii actului de adjudecare, moment în care a avut loc faptul 
generator, potrivit art. 145 Cod fiscal �i TVA - ul a devenit exigibil; 
achi£i�ionarea imobilului a fost eviden�ia�i. în contabilitatea  
face obiectul pla�ii imp«a 
înscriere în cartea funciar�; înscrierea în carte,, funciara � 
proprietate a imobilului nu face  

în drept, invoc� prevederile art, 218 a in. 2 Cod 
procedur� fiscal� raportat la art 8 �i urm�toarele din Legea nr. 
554/20(4. 

Pârâtul Ministerul Finan�elor Publici* - Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Caras - Severin a depus la 
dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 
ac�iunii reclamantei, ca Neîntemeiat�. 

în motivare, pârâta arat� c� societatea contestatoare nu 
dispune de imobilul în cauz� ca �i un proprietar, deoarece nu 
de�ine sub nicio form�, respectiv proprietate, închiriere, 
servitute «te, terenul pe care este construit� aceast� pensiune, 
Mai mult decât atât, îns��i contestate area motiveaz� 
imposibilitatea de a intra în incinta pensiunii, prin faptul c� nu 
de�ine înc�$ terenul de sub aceasta, demonstrând, astfel, c� nici 
nu a desf��urat activate economic�, pentru perioada verificat�. 

Argumentul contestatoarei cu privire la faptul c� „legea nu o|�iga'ca în 
momentul achizi�ion�rii sau în timpul ccntroluhii s� desf��oar 3stfel deopera�iuni 

taxabilc, ci pentru viitor, este considerat de c�tre pârâ^^^eîntemeiat, 
^ întrucât, atât pentru perioada verificate, cât �i ulterior 
acestci^Jontestatoarea nu 

a prezentat dovezi care s� sus�in� c� a disfasurat, pr �i inten�ia 
de a desf��ura activitate economic�, care s� dea mistere la 
acljjltali taxabile. 

Referitor la argumentul societ��ii cu privirejiul c� 
organele fiscale se contrazic prin documentele emise �i anume, 
dec nr. X/12.10.2009, respectiv decizia de modificare a bazei de 
impune /09.12.2009 �i raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
X/09.12.2009 pâte fi re�inut în sus�inerea cauzei întrucât la 
emiterea actelor menri^�e' s-a.u avut în vedere acte �i fapte 



desf��urate în perioade diferite,�i elemente diferite. 
Pârâta men�ioneaz� f̂l�f'mod coreei �i lega! nu au acordat drept de 

f deducere a taxei pe valqaSaad�ugat�, în sum� de X lei, aferent� 
facturii 

fiscale de executare ,si l i ta  nr. X/27.(4.2009, întrucât pân� la 
data de 30.04,2009 transferujliâfeptului de proprietats asupra 
bunului imobil nu a fost realizat.        

în ap�r^ pirivoc� prevederile art, 115 Cod procedur� 
civil�. D^ffliza materialului probator, administrat în prezenta 
cauz�, instan�a toarele.  rin ac�iunea formulat� reclamanta solicit� anularea 
dispozi�iei nr. .02.2010 �i anularea, par�ial�, a raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
"X/09.12.2009 �i a deciziei «de impunere nr, X/09.12.2009 �i obligarea pârâtei la 
rambursarea TVA în sum� de X lei. 

Raportul de inspec�ie fiscal� a fost întocmit ca urmare a 
verific�rii solicit�rii dc rambursare a T.V.A. soldului sumei 
negative înscris� în decontul de T.V.A. aferent lunii septembrie 
2009 (fila 25-37 dosar). 

în baza acestui raport a fost emis� decizia de impunere 
nr. X/09.12.2009 privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plata (fila 19-21 dosar). 

Reclamanta a formulat contesta�ie împotriva actelor 
administrativ -fiscale mai sus men�ionate, contesta�ie pe care 
ârâta a respins-o în baza deciziei rir. X/22.02.2010 (fila 11-17 
dosar), decizie contestat� de reclamant�, care a solicitat �i 
anularea acesteia (fila 11-17 dosar). 

în motivarea solu�iei de respingere, pârâta a avut în vedere faptul c� 
reclamanta nu dispune de imobilul achizi�ionat (pensiune turistic�) ca �i un bun 
proprietar deoarece nu de�ine sub nicio form� terenul pe care este construit� 
pensiunea» precum �i faptul c� nu rezult� c� bunul adjudecat a fost destinat 
utiliz�rii En folosul opera�iunilor sale taxabiK 

în cauz� au fost administrate probe, constând în înscrisuri �i expertiz� 
contabil� judiciar�, efectuat� de expertul contabil X, 

Tribunalul constat� c� solu�ionarea litigiului dedus judec��ii implic� 
solu�ionarea problemei privind existen�a dreptului reclamantei de a deduce taxa 
pe valoarea ad�ugat� eviden�iat� în factura fiscal� de executare silit� nr. 
X/27.04.2009 (fila 47 dosar). 

în fapt, tribunalul re�ine c� reclamanta a achizi�ionat un imobil - pensiune 
turistic�, în urma unei licita�ii publice, pre�ul achitat fiind de X led �i TVA în 
sum� de X lei, m�ocrnindu-se factura fiscal� de executare.silit� nr. X/27.04.2009 
(fila 47 dosar). Ulterior a fost întocmit actul de adjudecare din data de 12:05.2009 
(fila 16 dosar). 

Reclamanta a solicitat rambursarea soldului sumei negative de TVA 
înscris� în decontul de TVA aferent lunii sejJtembrie 2009, îns� pârâta, în urma 
verific�rii solicit�rii de restituire, a constatat c� aceasta nu îndepline�te condi�iile 
de rambursare a.T.V.A. 

Potrivit art. 145 alin. 1 din Codul fiscal, dreptul de deducere a T.V.A. ia 
na�tere în momentul în care taxa devine exigibil�. 

Aliniatul 2 stipuleaz� dreptul de deducere al T.V.A. pentru situa�ia în care 



bunurile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile, 
iay alin. 1 al art. 155 prevede c� pentru exiîrcitareît dreptului de deducere al 
T.V.A. aferent bunurilor livrate, persoana itrpozabil� trebuie s� justifice acest 
drept cu factura fiscal� care trebuie s� cuprind� informa�iile prev�zute la art, 
155 alin. 5 Cod fiscal. 

în spe�a de fa��, tribunalul apreciaz� c� reclamanta îndepline�te condi�iile 
stipulate în Codul fiscal cu privire la dreptul d<; a deduce T.V.A. 

Astfel, factura fiscal� de executare sili�ii (fila 47 dosar) este întocmita cu 
respectarea dispozi�iilor art. 155 alin. 5 Cod fiscal. 

Existen�a facturii fiscale, care con�ine informa�iile prev�zute de art. 155 
alin. 5, reprezint� condi�ia cerut� de dispozi�iile art. 146 alin. 1 Ut. a Cod fiscal 
pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A 

Sus�inerea/motiva�ia pârâtei referitoare ia faptul c� reclamanta nu a f�cut 
dovada c� imobilul adjudecat a fost destinat utiliz�rii în folosul opera�iunilor 
taxabiie, întrucât aceasta nu dispune de imobilul în cauz� ca un bun proprietar, 
nede�inând terenul pe care este situat imobilul, urmeaz� a fi înl�turat�, ca 
neîntemeiat�, având în vedere urm�toarele: 
 

admite în parte, cheltuielile de judecata, onorariu expertiza �i taxe. de timbru, 
obligând pârâta, fat� de reclamant� lâ pia�a sumei de X lei, constând în X lei 
onorariu expert, X lei taxe judiciare �i X lei onorariu avocat, pentru urm�toarele 
considerente: 

Potrivit dispozi�iilor art. 274 Cod procedui� civil�, tribunalul, re�inând 
culpa pârâtei fa�� de reclamanta va acorda cheltuielile de judecat�. 

En temeiul dispozi�iilor art. 274 alin. 3 Cod procedur� civil�, instan�a 
urmeaz� s� reduc� onorariul de avocat de la sume. de X lei la suma de X lei, în 
raport de valoare pricinii �i munca îndeplinita de avocat. 

Astfel, la diminuarea cuantumului onorariului de avocat, instan�a a avut în 
vedere complexitatea cauzei, timpul �i volumul activit��ii prestate, natura �i 
dificultatea cauzei. 

Tribunalul re�ine c� diminuarea onorariului, este în concordan�� cu 
jurisprudenfa Cur�ii Europene a Drepturilor Omului, aceasta considerând, cu 
privire la rambursarea cheltuielilor de judecat�, în care sunt cuprinse �i 
onorariile avoca�iale, c� „acestea urmeaz� s� fie recuperate de partea care a 
câ�tigat procesul, numai în m�sura în care consti tuie cheltuieli necesare, care au 
fost în mod real f�cute, în Urnita unui cuantum K zonabii", având în vedere rolul 
judec�torului în desf��urarea procesului, care îi ;>ferâ posibilitatea unei imagini 
de ansamblu asupra complexit��ii cauzei �i muncii depuse de avocat (cauza 
Nielscn �i Johnsen împotriva Norvegiei, cauzi Sabau �i Pârc�lab împotriva 
României, cauza Almeida, Garret �i al�ii contra Portugaliei). 

Fa�� de considerentele de fapt temeiul art. 18 din Legea nr, 554/2004, trib 
pârâtul Ministerul Finan�elor Publice - Dire i Caras - Severin; va anula dispozi�ia 
nr. X/22. în parte, raportul de inspec�ie fiscal� nr. X, nr. X/09.12.2009 �i va obliga 
pârâtul s� cuantum de X Ici. 
�i de drept mai sus enun�ate, în itialul va admite în parte, ac�iunea formulat� de 

c�tre reclamanta S.C. „X" S.RX, în contradictoriu cu 
c�ia General� a Finan�elor Publice 



.02.2010, emisa de pârât; va anula, 
/09.12.2009 �i decizia de impunere 
ramburseze reclamantei T.V.A. în 

 
 
 

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOT�R��TE 
Prezenta hot�râre Jn copie conform� cu  

Admite, în parte, ac�iunea formulat� de c�tre reclamanta S.C. „X" 
S.RX., cu sediul în X, str. X, nr. X, jude�ul Xn, în contradictoriu cu 
pârâtul MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE - DIREC�IA 
GENERALA A FINAN�ELOR PUBLICE CARAS -SEVERIN, cu sediul 
în X str. X, nr. X, jude�ul X, 

Anuleaz� dispozi�ia nr.X/22.02.2010, nmis� de pârât. 
Anuleaz�, în parte, raportul de inspec�ie fiscala nr. X/09.12.2009 �i 

decizia de impunere nr. X/09.12.2009 �i oblig� pârâta s� ramburseze 
reclamantei suma de  T.V.A. 

Oblig� pârâtul, fa�a de reclamant�, Ia f îiuTsumeî de lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecat�. 

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. 
Pronun�at� în �edin�� public� azi, 15.1D.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


