
Dosar nr.181/30/2013 

R O M Â N I A  

TRIBUNALUL TIMI Ş 

SECłIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL  

SENTINłA Nr. 4541/PI/2013 ŞedinŃa 
publică din 13 Septembrie 2013 
Completul compus din: 
………… 

Pe rol fiind amânarea pronunŃării asupra acŃiunii formulate de reclamanta SC 
……………….. SRL, în contradictoriu cu pârâta DIRECłIA GENERAL Ă A 

FINANłELOR PUBLICE TIMI Ş, având ca obiect - anulare act administrativ fiscal. 
Procedura este completă, fără citarea părŃilor. 
Se constată că dezbaterile în cauză au avut loc în şedinŃa publică din data de 

06.09.2013/ susŃinerile părŃilor fiind consemnate în încheierea de şedinŃă de la acel 
termen, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanŃa, având nevoie 
de timp pentru a delibera, a amânat pronunŃarea Ia data de 13.09.2013. 

TRIBUNALUL,  

Deliberând asupra cauzei de fată, retine următoarele: 
Prin acŃiunea înregistrată pe rolul acestei instanŃe, sub nr. 181/30/2012, 

reclamanta S.C. …………… S.R.L. a solicitat instanŃei ca, în contradictoriu t u pârâta 
DIRECłIA GENERAL Ă A FINANłELOR PUBLICE TIMI Ş, să pronunŃe c hotărâre 
prin care să se dispună: 

anularea deciziei 1002/547 din 27.06-2012 emisă de pârâta DirecŃia 
Gi nerale a FinanŃelor Publice a JudeŃului Timiş; 

admiterea, in tot, a contestaŃiei înregistrate la DirecŃia FinanŃelor 
Publice sub nr. 21494 din 11.05.2012, in partea care priveşte obligaŃiile de plata 
suplimentare; 

obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata; 
In susŃinerea acŃiunii, reclamanta a învederat că: 
In perioada ………, societatea a fost supusa unei inspecŃii fiscale care a avut ca 

obiect verificarea realităŃii sumei negative de TVA in cuantum de ………. lei, 
solicitată la rambursare prin decontul de TVA aferent lunii ianuarie 2012 cu numărul 
……… din ………….., perioada verificata fiind ………... 

Rezultatele inspecŃiei fiscale au fost consemnate in ……., in baza căruia a fost 
emisa Decizia de impunere nr. …………, prin care s-a stabilit în sarcina societăŃii o 
obligaŃie fiscala suplimentara de plata in cuantum de ………… lei. 

f, 
împotriva raportului de inspecŃie fiscala si a deciziei de impunere, societatea a 

formulat contestaŃie pe cale administrativa, la DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice 
a JudeŃului Timiş - Biroul de SoluŃionare a ContestaŃiilor - conform art. 205 si 207 din 
OUG 92/2003 republicata, cu modificările si completările ulterioare, respinsă, însă, în 
mod eronat, pentru argumentele ce succed. 

Astfel, învederează că organele de inspecŃie fiscala au considerat ca 
nedeductibila TVA in valoare de ………… lei, întrucât obiectul acestor facturi 
1-a 

 

In fine, în ceea ce priveşte TVA in suma de…………. lei - aferentă achiziŃiei 
de combustibil - criticile formulate de reclamantă nu au legătură cu motivele 



reŃinute de organul fiscal în susŃinerea refuzului de a recunoaşte caracterul 
deductibil al acesteia. 

în sensul celor de mai sus, Tribunalul observă că respectivul refuz nu are 
legătură cu valoarea probatorie a documentelor de achiziŃie (aşa cum pare să 
considere reclamanta), ci este motivat de neîndeplinirea condiŃiilor legale - respectiv, 
de împrejurarea că, în perioada de referinŃă, în patrimoniul reclamantei nu au existat 
nici un fel de autovehicule, din cele la care se referă dispoziŃiile art. 145 ind. l din 
legea nr. 571/2003 - privind Codul fiscal. 

Ori, atâta timp cât reclamanta nu a făcut dovada contrară - în sensul deŃinerii 
în patrimoniu a unor autovehicule şi a utilizării acestora în condiŃiile de excepŃie 
instituite de prevederile legale sus-menŃionate - în mod justificat s-a refuzat 
recunoaşterea deductibilităŃii TVA aferentă cheltuielilor cu combustibilul, efectuate 
de societate. 

s*. 
In considerarea celor ce preced, acŃiunea reclamantei apare ca nefondată şi se 

impune a fi respinsă. 
Văzând că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată, 
Pentru aceste motive, In numele legii, 

HOTĂRĂŞTE:  

Respinge, în întregime, acŃiunea formulată de reclamanta S.C……………SRL, 
cu sediul procedural ales Ia ……………… din Timişoara, str. …………….., jud. Timiş, 
în contradictoriu cu pârâta DIRECłIA GENERAL Ă A FINANłELOR PUBLICE A 
JUDEłULUI TIMI Ş, cu sediul în Timişoara, bd. Gh. Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş, având 
ca obiect - anulare act administrativ - fiscal. 

Fără cheltuieli de judecată. 
Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

PronunŃată în şedinŃă publică din cjata de ………... 
. . 

 


