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La data de 03 mai 2011 s-au luat în examinare recursurile declarate de 

S.C. „x" S.R.L. x, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin �i 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Dolj împotriva sentin�ei civile nr. x din 
26 mai 2010 a Cur�ii de Apel x- Sec�ia contencios administrativ �i fiscal. 

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de la 03 mai 2011, iar 
pronun�area deciziei a fost amânat� la data de 17 mai 2011. 

 

ÎNALTA CURTE 
 

Asupra recursurilor de fa��; 
Din examinarea lucr�rilor din dosar, constat� urm�toarele: Prin sentin�a civil� 
nr. x din 26 mai 2010, Curtea de Apel x Sec�ia contencios administrativ �i 
fiscal a dispus admiterea în parte a ac�iunii formulat� de reclamanta S.C „x" 
S.R.L. x, în contradictoriu cu pârâtele Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Caras - Severin �i Direc�ia General� a Finan�elor Publice Dolj, �i în 
consecin��, a hot�rât: 

- anularea în parte a actelor administrativ fiscale reprezentate de: decizia 
nr. x/26.05.2008 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-
Severin- Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr. x/29.02.2008 �i Raportul de 
Inspec�ie Fiscal� nr. x/29.02.2008 emis de Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Dolj - Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în ceea ce prive�te obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� în valoare de x lei cu titlu de impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor, x lei cu titlu de major�ri de întârziere �i x lei 
cu titlu de penalit��i de întârziere aferente sumei de x de lei; x lei reprezentând 
impozit pe profit, precum �i major�ri de întârziere aferente acestei sume; x lei 
cu titlu de impozit pe profit suplimentar �i major�rile de întârziere aferente 



acestei sume; x lei reprezentând impozit pe profit; x lei reprezentând TVA 
determinat� suplimentar �i major�ri de întârziere aferente în sum� de x lei; x 
lei reprezentând impozit pe dividende. 

• respingerea în rest a ac�iunii formulat� de reclamant�, men�inând 
celelalte dispozi�ii ale actelor administrative fiscale atacate. 

• obligarea pârâtelor la plata c�tre reclamant� a sumei de x lei cu titlu de 
cheltuieli de judecat� reprezentând onorariu par�ial avocat �i expert, tax� 
judiciar� de timbru �i timbru judiciar. 

Pentru a anula în parte actele administrativ fiscale contestate, instan�a de 
fond, examinând prevederile legale incidente, �i-a însu�it în parte sus�inerile 
societ��ii reclamante, re�inând �i concluziile raportului de expertiz� efectuat în 
cauza dedus� judec��ii. 

în ceea ce prive�te respingerea în rest a cererii de chemare în judecat�, 
Curtea a apreciat c� organele de inspec�ie fiscal� au re�inut obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� �i accesoriile acestora în sarcina reclamantei, în 
concordan�� cu normele fiscale în vigoare. 

Prin sentin�a civil� nr.x din 30 septembrie 2010 s-a respins ca neîntemeiat� 
cererea reclamantei de completare a dispozitivului sentin�ei civile nr.x din 26 
mai 2010 având ca obiect omisiunea instan�ei de a se pronun�a în ceea ce 
prive�te suma de x lei cu titlu de impozit pe veniturile microîntreprinderilor �i 
major�rile de întârziere aferente. 

împotriva sentin�ei civile nr.x din 26 mai 2010 au formulat recurs, în 
termen reclamanta �i pârâtele Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara� 
Severin �i Direc�ia General� a Finan�elor Publice Dolj pentru nelegalitate �i 
netemeinicie. 

Motivele de recurs se încadreaz� în dispozi�iile art.304 pct.9 Cod 
procedur� civil�, invocându-se gre�ita aplicare a legii de c�tre toate p�r�ile în 
ceea ce prive�te solu�ia de admitere în parte a ac�iunii. 

în motivele de recurs recurenta-reclamanta critic� solu�ia instan�ei de fond 
pentru faptul c� nu s-a admis în totalitate ac�iunea astfel cum a fost formulat�, 
având ca obiect decizia nr.23 din 26 mai 2008 emis� de recurenta Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Caras Severin, decizia de impunere privind 
obliga�iile suplimentare de plat� nr.x din 29 februarie 2008 �i a raportului de 
inspec�ie fiscal� nr.x din 29 februarie 2008 emis de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice Dolj. 

Se arat� c� respingerea în rest a ac�iunii este gre�ita pentru suma de x lei 
reprezentând impozit �i major�ri de întârziere aferente �i pentru suma 
reprezentând redeven�a minier� suplimentar� stabilit� în sarcina sa pentru 
perioada verificat� cuprins� între 1 iulie 2006 - 30 noiembrie 2007 în sum� de x 
Iei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de x lei. Se arat� c� în mod gre�it 
nu a fost însu�it modul de calcul al redeven�ei aplicat de reclamant�, deoarece 



raportul a fost f�cut la pre�ul de produc�ie al pietrii în carier�, iar sumele încasate 
de la beneficiar pentru lucr�rile executate au fost repartizate conform analizelor 
de pre�, respectiv 6 lei/ton� de piatr� produs� �i 20 lei/ton� transportat�. 

Transportul a fost efectuat de diver�i transportatori �i achitate acestora, 
instan�a de fond înl�turând în mod nejustificat concluziile raportului de expertiz� 
din care rezult� calculul corect efectuat de reclamant�. 

Recursurile declarate de autorit��ile pârâte se încadreaz� în dispozi�iile 
art.304 pct.9 Cod procedur� civil�, criticând ca nelegal� solu�ia de admitere în 
parte a ac�iunii recurentei �i solicitându-se admiterea recursurilor în sensul 
respingerii ca neîntemeiate a ac�iunii �i men�inerii ca legal emise a deciziei de 
impunere nr.x din 29 februarie 2008 emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� 
nr.x din 29 februarie 2008 pentru suma total� de x lei reprezentând impozit pe 
profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, TVA, redeven�a minier�, 
impozit pe dividende, impozit pe venitul din salarii plus accesoriu pentru suma 
contestat� de x lei. 

Aspectele de nelegalitate fiind comune ambelor recursuri, Curtea le va 
expune, la analiza �i se va pronun�a motivat, prin considerentele comune 
ambelor recursuri. 

în primul rând, în ceea ce prive�te impozitul pe dividende stabilit 
suplimentar �i anulat în parte pentru suma de x lei se arat� c� recurenta-
reclamanta nu a contestat aceast� sum� în cadrul contesta�iei administrative 
formulate �i în cadrul ac�iunii �i pe cale de consecin��, instan�a de fond a dat mai 
mult decât s-a cerut fiind aplicabile �i dispozi�iile art.304 pct.6 Cod procedur� 
civil�. 

Se arat� în ceea ce prive�te solu�ia de admitere, care s-a bazat pe 
concluziile raportului de expertiz� contabil�, c� în mod nelegal atât instan�a de 
judecat�, cât �i expertul au luat în considerare acte depuse de reclamanta-
recurent� act contabile care nu au fost prezentate cu ocazia controlului �i nu au 
fost depuse în faza solu�ion�rii contesta�iei administrative, respectiv nota 
contabil� de stornare a bonului de consum nr.x din 30 septembrie 2005 sau 
documentul nr.x din 31 decembrie 2006, în condi�iile în care administratorul 
petentei a semnat declara�ia pe propria r�spundere potrivit c�reia a pus la 
dispozi�ia controlului toate actele contabile aferente perioadei verificate. Se 
apreciaz� c� actele depuse ulterior sunt „pro causa" �i nu pot fi luate în 
considerare, nerezultând sc�derea din gestiune a pierderii în sum� de x lei, 
recurenta-reclamanta modificând înregistr�ri contabile ulterior controlului. 

Se arat� c� în mod gre�it instan�a de fond �i-a însu�it concluziile raportului 
de expertiz� referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, cu 
privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în raport de perioada verificat� 
1 ianuarie 2006 -31 decembrie 2006 �i cu privire la suma reprezentând TVA în 
cuantum de x lei aferent pierderilor în cuantum de x lei nejustificate de societate 



la data controlului. 
Se arat� de recurentele-pârâte c� în mod gre�it instan�a de fond a înl�turat 

nejustificat �i nelegal obiec�iunile formulate de recurente pe motiv c� 
documentul nr.x/31 decembrie 2006 nu exist� la data controlului, repunerea 
stocurilor în gestiune nefiind operat� din punct de vedere contabil anterior 
întocmirii raportului de inspec�ie. 

Se depune acte în sus�inerea recursurilor. 
Analizând recursurile declarate în cauz�. Curtea constat� urm�toarele: 
Recursul declarat de recurenta- reclamant� de�i în termen declarat �i 

motivat nu a fost timbrat, nefiind scutit de plata taxei judiciare de timbru �i a 
timbrului judiciar. 

De�i legal citat� cu men�iunea de a-�i timbra recursul declarat conform 
deciziei de îndeplinire a procedurii de citare aflata la fila 78 dosar recurs, 
recurenta- reclamant� nu �i-a îndeplinit aceast� obliga�ie legal�. 

Pe cale de consecin��, Curtea conform art.312 (1) Cod procedur� civil� �i 
în raport de dispozi�iile art.20 din Legea nr.146/1997 va anula recursul declarat 
de recurenta-reclamanta ca netimbrat. 

Recursurile declarate de autorit��ile pârâte, Curtea le apreciaz� pentru 
urm�toarele considerente ca nefondate, urmând a le respinge ca atare, 
considerentele fiind comune ambelor recursuri declarate în cauz�. 

Sentin�a atacat� este legal� �i temeinic� fiind dat� cu aplicarea corect� a 
legii, în cauz� nefiind îndeplinite condi�iile prev�zute de art.304 pct.6 �i 9 Cod 
procedur� civil�. 

Prin cererea de chemare în judecat� înregistrat� la Curtea de Apel x sub 
nr. x2008 la data de 25.11.2008 reclamanta SC x �RL x a chemat în judecat� în 
calitate de pârâte pe Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin �i 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Dolj solicitând instan�ei ca prin hot�rârea 
ce o va pronun�a s� dispun� anularea Deciziei nr.x/26.05.2008, emis� de 
D.G.F.P. Cara�-Severin - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, prin care i s-a 
respins contesta�ia formulat�, înregistrat� ini�ial la D.G.F.P. Dolj sub 
nr.x/31.03.2008; anularea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/29.02.2008 �i a 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. x/29.02.2008, emise de D.G.F.P. Dolj -
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în ceea ce prive�te obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� si accesoriile acestora, în valoare total� de x lei: impozit 
pe veniturile microîntreprinderilor: x lei; major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor - x lei; penalit��i de întârziere 
aferente impozitului pe veniturile microîntreprinderilor: x lei; impozit pe profit: 
x lei; major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit: x lei; tax� pe valoare 
ad�ugat� suplimentar�: x lei; major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare 
ad�ugat� suplimentare: x lei; major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare 



ad�ugat� suplimentare nedeclarate �i nevirate în termenul legal la bugetul 
general consolidat: x lei; redeven�� minier�: x lei; major�ri de întârziere aferente 
redeven�ei miniere: x lei; cu cheltuieli de judecat�. 

Prin sentin�a civil� nr. x pronun�at� la data de 26 mai 2010 Curtea de Apel 
Timi�oara a admis în parte ac�iunea formulat� de reclamanta SC x SRL x în 
contradictoriu cu pârâtele Direc�ia General� a Finan�elor Publice Caras - Severin 
�i Direc�ia General� a Finan�elor Publice Dolj �i în consecin�� a anulat în parte 
actele administrativ fiscale reprezentate de: decizia nr. x/26.05.2008 emis� de 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Caras - Severin - Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
nr.x/29,02.2008 �i Raportul de Inspec�ie Fiscal� nr. x 29.02.2008 emis de 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Dolj - Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în 
ceea ce prive�te obliga�iile fiscale suplimentare de plat� în valoare de x lei cu 
titlu de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, x lei cu titlu de major�ri de 
întârziere �i x lei cu titlu de penalit��i de întârziere aferente sumei de x de lei; x 
lei reprezentând impozit pe profit, precum �i major�ri de întârziere aferente 
acestei sume; x lei cu titlu de impozit pe profit suplimentar �i major�rile de 
întârziere aferente acestei sume; x lei reprezentând impozit pe profit; x lei 
reprezentând TVA determinat� suplimentar �i major�ri de întârziere aferente în 
sum� de x lei; x lei reprezentând impozit pe dividende. 

Curtea a respins în rest ac�iunea formulat� de reclamant�, men�inând 
celelalte dispozi�ii ale actelor administrative fiscale atacate, obligând totodat� 
pârâtele la plata c�tre reclamant� a sumei de x lei cu titlu de cheltuieli de 
judecat� reprezentând onorariu par�ial avocat �i expert, tax� judiciar� de timbru 
�i timbru judiciar. 

Curtea nu va re�ine ca fondat motivul de recurs prev�zut de art.304 pct.6 
Cod procedur� civil� deoarece recurenta-reclamanta a contestat obliga�iile 
suplimentare de plat� stabilite în sarcina sa, prin raportul de inspec�ie fiscal� nr.x 
din 29 februarie 2008 (filele 256 - 257 dosar fond). în mod corect instan�a �i a 
însu�it concluzia raportului de expertiz� contabila, �inând cont c� pentru 
perioada supus� verific�rii 1 iulie 2005 - 31 decembrie 2006 organele de control 
au calculat în plus un impozit în sum� de x lei, impozitul pe dividende care 
trebuia calculat de c�tre organele de control fiind în sum� de x lei reprezentând 
impozit pe dividende care trebuia corect calculat de organele de control. In mod 
corect s-a re�inut c� reclamanta nu datoreaz� aceast� sum�, dar c� datoreaz� 
accesorii aferente întregului impozit real de x lei deoarece nu a pl�tit pân� la 
data controlului impozitul pe dividende calculat �i înregistrat în contabilitate. 

In ceea ce prive�te sus�inerile din recurs privind celelalte sume re�inute de 
instan�a de fond ca nefiind datorate, Curtea le va aprecia ca neîntemeiate pentru 
urm�toarele considerente: 

Instan�a de fond, în justificarea solu�iei de admitere în parte a ac�iunii a 



analizat ansamblul probator administrat, cate �i raport de expertiz�, inclusiv 
obiec�iunile formulate de autorit��ile pârâte. în cadrul probei cu acte, recurenta- 
reclamant� �i-a justificat ac�iunea, respectiv nelegalitatea actelor de impunere 
contestate inclusiv cu acte noi care nu au fost depuse în vaza administrativ� de 
solu�ionare a contesta�iei formulate. 

Dar luarea în considerare a tuturor actelor nu infirm� legalitatea �i 
temeinicia sentin�ei atacate, instan�a de fond pronun�ându-se în raport de 
întregul probator administrat direct în prezenta cauz�. 

în ceea ce prive�te suma de x lei consemnata de organele fiscale ca baza 
impozabila a impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor al anului 2005, la 
care a fost calculat un impozit de 1,5% in suma de x lei .major�ri de x lei, plus o 
penalitate de x lei este nejustificata a fi re�inuta in sarcina reclamantei. Astfel 
fiind, �i suma de x lei cu titlu de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, 
suma de x lei cu titlu de major�ri de întârziere �i x lei cu titlu de penalit��i de 
întârziere aferente sumei de x de lei nu sunt datorate de c�tre reclamanta. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal�, au constatat în luna decembrie 
2006 c�, societatea, în baza procesului verbal de pierderi nr.x/31.12.2006 (anexa 
nr.9 RIF) a sc�zut din gestiunea de produse finite urm�toarele cantit��i: 2.130 
mc bu�tean fag gater în valoare de x lei, 253,62 mc bu�tean fag furnir în valoare 
de x lei �i 94,60 mc bu�tean sub STAS în valoare de x lei, pentru care a întocmit 
anterior, bonul de consum nr.x/31.12.2006 � anexa nr. 10 RIF ) , înregistrat în 
registrul jurnal general la pozi�iile nr.404-406 ( anexa nr. 11 RIF), societatea 
neputând prezenta normativele sau alte documente din care s� rezulte legalitatea 
�i modul de determinare a acestor pierderi de produse finite. 

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal�, arat� c� pierderile înregistrate se 
refer� la produse finite, pentru care anterior au fost întocmite documente de 
recep�ionare, astfel c�, acestea nu pot fi considerate pierderi tehnologice. 
Organele de inspec�ie fiscal�, au constatat în luna decembrie 2006 c�, în baza 
bonului de consum nr.x/31.12.2006 ( anexa nr. 12 RIF ), societatea a desc�rcat 
gestiunea de produse finite cont 345 " Produse finite " cu 520,898 mc lemn foc 
în valoare de x lei - pozi�ia nr.403 din registrul jurnal general, �i în baza bonului 
de consum nr.297/3î .12.2006 ( anexa nr. 13 RIF) cu 378,404mc bu�tean sub 
STAS în valoare de x lei - pozi�ia nr.408 din registrul i jurnal general. 

Curtea de Apel a constatat astfel ca prin înregistrarea contabil� de 
corectare s-au repus în stoc produsele finite �i reziduale sc�zute ini�ial, fiind 
corectate înregistr�rile de sc�dere din gestiune. Prin urmare, impozitul pe profit 
determinat suplimentar de organele de control, în sum� de x lei nu este legal �i 
nici nu este datorat la fel �i accesoriile aferente acestuia. 

Din verificarea documentele de eviden�� contabil�, organele de inspec�ie 
fiscal�, constat� c� în luna ianuarie 2006. au fost înregistrate cheltuieli în sum� 
de x lei, aferente anului 2005 - an în care societatea era pl�titoare de impozit pe - 



venitul microîntreprinderilor. Suma de x lei reprezint� contravaloarea facturii 
seria x.2006 emis� de SC x SRL x pentru "închirieri bunuri" în valoare total� de 
x lei din care TVA în sum� de x Iei; facturii seria x nr.x/02.11.2005 emis� de SC 
x SRL x -"chirie pentru lunile iunie 2005-noiembrie 2005" în sum� de x lei din 
care TVA în sum� de x lei, precum �i a facturii seria x nr.x/25.01.2006 emis� de 
SC xSRL x - "chirie pentru lunile decembrie 2005-ianuarie" în sum� de x lei din 
care TVA în sum� de x lei. Organele de inspec�ie fiscal� au invocat prevederile 
art.6, alin.(l) din Legea nr.82/1991, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
precum �i prevederile pct. 41 �i pct.45 , Sec�iunea 6 - Principii contabile 
generale din O.M.F.P.nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile 
conforme cu directivele europene. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� suma de x lei, 
reprezentând cheltuieli aferente anului 2005, când societatea era pl�titoare de 
impozit pe venitul microîntreprinderilor, este nedeductibil� fiscal la calculul 
impozitului pe profit aferent anului 2006, stabilind un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de x lei. 

In raportul de expertiza fiscala s-a re�inut ca organele de control nu puteau 
calcula impozit pe profit pentru facturi înregistrate de societate în luna 
decembrie 2007 �i pentru care s-a calculat �i înregistrat impozit pe profit, în 
sum� de x lei, care este influen�at �i de opera�iile impozabile din facturile 
cuprinse în tabelul ata�at lucr�rii. 

Prin urmare, Curtea de Apel a re�inut c� reclamanta nu datoreaz� suma de 
x lei cu titlu de impozit pe profit suplimentar �i major�rile de întârziere aferente 
acestei sume, precum si suma de x lei reprezentând impozit pe profit. Insa 
pentru aceasta din urma suma, datorita înregistr�rii cu întârziere a facturilor 
men�ionate, reclamanta datoreaz� accesorii aferente perioadei de întârziere, de la 
data emiterii fiec�rei facturi si pân� la data înregistr�rii. 

In ceea ce prive�te TVA, perioada verificat� este cuprinsa între 
01.06.2006-30.11.2007.In aceasta problema organele de inspec�ie fiscal�, au 
constatat c� în luna decembrie 2006 au fost diminuate nejustificat stocurile de 
produse finite pentru material lemnos în valoare de x lei, a�a cum a fost 
prezentat �i la Capitolul III, pct.2. - impozitul pe profit, în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr.x/29.02.2008. 

Se retine in actele administrative fiscale ca întrucât, pentru diminuarea 
nejustificat� a stocurilor, nu sunt aplicabile m�surile de simplificare prev�zute la 
art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit art.128, alin (4), lit. d) din acela�i act normativ, 
cantit��ile de material lemnos ie�ite nejustificat din gestiunea sunt asimilate 
livr�rilor de bunuri. Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea 
datoreaz� TVA colectat� în valoare de x lei aferent sumei de x lei, reprezentând 
pierderi �i consumuri nejustificate de material lemnos. 



De asemenea, urmare a verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat ca în luna septembrie 2005, s-a diminuat nejustificat 
stocurile de produse finite cu suma de x lei, a�a cum a fost prezentat în detaliu la 
Capitolul III, pct.l - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr.x/29.02.2008, în perioada martie - mai 2005 nu au fost 
înregistrate în eviden�a contabil� facturi în valoare total� de x lei din care TVA 
în valoare total� de x lei, a�a cum a fost prezentat �i la Capitolul III, pct.2. - 
impozitul pe profit, în Raportul de inspec�ie fiscal� nr.x/29.02.2008. 

De asemenea, ca urmare a verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie 
fiscal� au mai constatat: societatea nu a înregistrat în perioada verificat� factura 
fiscal� nr.x/31.10.2006 în sum� total� de x lei din care TVA x lei, aceasta fiind 
înregistrat� �i declarat� la organul fiscal teritorial în luna decembrie 2007- 
decont de TVA înregistrat sub nr.x/07.02.2008. 

Fa�� de cele ar�tate mai sus, pentru perioada 01.06.2006-30.11.2007, 
controlul a determinat suplimentar TVA de plat� în suma de x lei. De asemenea , 
pentru taxa pe valoare ad�ugat� nedeclarat� �i nevirat� în termenul legal la 
bugetul general consolidat, precum �i taxa pe valoare ad�ugat� determinat� 
suplimentar, au fost calculate major�ri de întârziere în sum� total� de x lei ( x lei 
aferent� taxei pe valoare ad�ugat� determinat� suplimentar + x lei aferent� taxei 
pe valoare ad�ugat� nedeclarat� �i nevirat� în termenul legal la bugetul general 
consolidat. 

Curtea de Apel a mai constatat ca din con�inutul procesului verbal nr. 
x/31.12.2006, rezult� pierderi de calitate a unor produse finite �i reziduale care 
nu se pot valorifica c�tre ter�i, deoarece nu îndeplinesc parametrii tehnici de 
calitate, urmând a fi valorificate ca �i consumuri interne. Din raportul de 
expertiza fiscala rezulta ca în luna decembrie 2006, societatea corecteaz� aceast� 
sc�dere din gestiune, prin documentul nr. x/31.12.2006, efectuând urm�toarea 
înregistrare contabil� (anexa nr. 2/3) : 711 = 345 : - x  (în ro�u) înregistrarea 
contabil�, de corectare, care se reg�se�te în registrul jurnal general din luna 
decembrie 2006, precum �i în fi�ele conturilor 345 �i 711. 

Prin înregistrarea contabil� de corectare s-au repus în stoc produsele finite 
�i reziduale sc�zute ini�ial. 

Organele fiscale nu au contestat aceasta sus�inere a expertului, statuata 
prin raportul de expertiza întocmit. Astfel fiind, taxa pe valoare ad�ugat� 
determinat� suplimentar de organele de control, în sum� de x lei nu este legal� si 
nici nu este datorat�, la fel �i accesoriile aferente acesteia. 

Solu�ia instan�ei de fond prin care a fost admis� în parte ac�iunea 
reclamantei este legal� �i temeinic�, fiind justificat� pentru toate sumele constate 
a fi nelegal impuse. Aceasta deoarece prin r�spunsul la obiec�iuni s-a ar�tat c� 
procesul verbal de control, care a constatat anumite nereguli în eviden�a 
contabil� a societ��ii, ca urmare a verific�rii prin sondaj, este contrazis de 
remedierile contabile ulterioare, în raport de documentele justificative 



înregistrate ulterior �i de stom�rile ulterioare. Prin r�spunsul la obiec�iuni, 
însu�ite în mod corect de instan�a de fond, s-a re�inut care sume sunt legal 
datorate, în raport de toate înregistr�rile contabile inclusiv cele ulterioare 
controlului, în m�sura în care priveau perioada controlat� pe toate sumele 
re�inute în raportul de inspec�ie fiscal�- r�spuns Ia cele 8 obiec�iuni formulate - 
filele 306 -316 dosar Curtea de Apel Timi�oara. 

Fa�� de cele expuse mai sus. Curtea în baza art.312 (1) �i (2) Cod 
procedur� civil� va respinge ca nefondate, recursurile declarate de recurentele-
pârâte, men�inând ca legal� �i temeinic� sentin�a pronun�at� de instan�a de fond. 

 
PENTRU ACESTE MOTIVE IN 

NUMELE LEGII DECIDE: 
 

Anuleaz�, ca netimbrat, recursul declarat de recurenta-reclamant� S.C." 
TG x" SRL împotriva sentin�ei civile nr.x din 26 mai 2010 a Cur�ii de Apel 
Timi�oara-Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal. 

Respinge ca nefondate recursurile declarate de recurentele -pârâte Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin �i Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Dolj împotriva sentin�ei civile nr.x din 26 mai 2010 a Cur�ii de Apel 
Timi�oara-Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal. 

Irevocabil�. 
Pronun�at�, în �edin�� public�, ast�zi 17 mai 2011. 

JUDEC�TOR, JUDEC�TOR,        JUDEC�TOR, 
x 
 
 

MAGISTRAT ASISTENT, 
x 
 


