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SENTINTA CIVILA NR.116/CA
Sedinta publica din ...

Pe rol fiind solutionarea amân�rii de pronun�are a cauzei de contencios administrativ
formulata de reclamantul S  împotriva pârâ�ilor DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE TIMIS, ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE FAGET având ca obiect
anulare acte.

Fara citarea par�ilor.
Mersul dezbaterilor si concluziile pârtilor au fost consemnate in încheierea de sedinta din

..  încheiere care face parte din prezenta hot�râre.

TRIBUNALUL

Deliberând constat�:
Prin cererea înregistrat� pe rolul acestui tribunal sub nr....  reclamantul S  a chemat în

judecat� în calitate de pârâ�ii D.G.F.P. Timi�, Administratia Finantelor Publice F�get solicitând
instan�ei ca prin hot�rârea ce o va pronunta s� dispun�

-suspendarea actului administrativ fiscal , respectiv a Deciziei de impunere inreg. sub nr.
... emisa de Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Tîmi� -Structura de administrare fiscala
-Serviciul de control fiscal Tîmi� pe perioada judec�rii cauzei ;

- anularea Deciziei de impunere înregistrata sub nr....  emisa de Direc�iei Generale a
Finantelor Publice Tîmi� -Structura de administrare fiscala -Serviciul de control fiscal Timi� ca
urmare a nelegalitatii acesteia ;

- anularea raportului de inspec�ie fiscala înregistrat sub nr....  încheiat la data de ...  de
c�tre  ...  din cadrul Serviciului de control fiscal Tîmi� al DGFP Timi�;

- exonerarea de plata sumei de  ...reprezentând TVA-ul aferent perioadei ...
-exonerarea de la plata sumei de ... reprezentând major�ri calculate pentru TVA -ul

aferent perioadei  ...
-exonerarea de la plata sumei de  ... reprezentând penalit��i pentru obliga�iile fiscale

accesorii perioadei  ...
.anularea titlului executoriu din dosarul de executare silita nr....  emisa de Administratia

Finantelor Publice a Ora�ului F�get, cu cheltuieli de judecata;
În motivarea ac�iunii reclamanta arata ca, la data  ... 1a sediul societ��ii noastre a avut loc

un control fiscal efectuat de consilieri  din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Tîmi�
-Structura de administrare fiscala -Serviciul de control fiscal Tîmi� , ca urmare a adresei cu nr.... a
Administra�iei Finan�elor Publice F�get, înregistrata la sediul DGFP Timi� cu nr. ...

1
In urma acestui control s-a stabilit in sarcina reclamantului obliga�ii fiscale suplimentare,

reprezentând, TVA de plata ... major�ri de întârziere ... si penalit��i de întârziere ...



Cu privire la obliga�ia de plata a sumei de  ...  reprezentând TVA -ul de plata,
reclamantul solicita instan�ei, sa ia în considerare prevederile Codului Fiscal deoarece la stabilirea
TVA-ului de plata, organele de inspec�ie fiscala au luat in considerare doar TVA-ul încasat de la
clien�i, deci doar TVA-ul colectat, fara a se lua in considerare TVA-ul aferent achizi�iei de
m�rfuri de la fumizori care a fost achitat acestora (TVA deductibil), iar ca urmare a acestui fapt a
rezultat o suma enorma pe care societatea pe care reclamantul o administreaz� este obligata sa o
pl�teasc�, respectiv  ... in conditiile in care cifra de afaceri realizata de aceasta societate pe anul
2006 a fost de ...  adic� aproximativ 1/2 din cifra de afaceri.

Reclamantul solicita anularea Deciziei de impunere înregistrata sub nr.... emisa de
Directiei Generale a Finan�elor Publice Timi� -Structura de administrare fiscala -
Serviciul de control fiscal Timi� precum si a raportului de inspec�ie fiscala mentionat
anterior deoarece stabile�te in sarcina sa obliga�ia de a pla�i major�ri de întârziere in suma
de ...  acestea fiind calculate de la  ... , ca si cand societatea pe care o administreaz� cu rea
vointa nu a achitat TVA-ul stabilit prin raportul de inspectie fiscala, când de fapt DGFP
TIMI� a trimis acest control in anul 2008 desi a fost sesizat de c�tre administratia
finan�elor publice f�get pe data de  ... deci dup� 3 ani de zile.
Se mai arata ca, s-a adresat la data de ...  cu o cerere scrisa c�tre DGFP Timi�

pe care am trimis-o prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, si care a fost
înregistrata la sediul institutiei cu nr.... Urmare a acestei adrese ni s-a r�spuns ca trebuie sa
completeze dosarul de contesta�ie in termen de 5 zile de la primirea respectivei adrese , lucru pe
care 1-a f�cut, trimitând o noua adresa c�tre DGFP Timi� printr-o noua scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, dar nici pana in momentul de fata nu am primit nici un r�spuns de la
DGFP Timi� privitor la contestatia depusa, de�i s-a dep��it cu mult termenul legal in care trebuia
sa primeasc� r�spuns.

Pârâta D.G.F.P. Timi� a depus Întâmpinare, prin care a solicitat, in principal, referitor la
cap�tul de cerere nr. 1 privind suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal atacat:

obligarea reclamantei la depunerea unei cautiuni in temeiul art. 215 alin. 2 din Codul de
procedura fiscala, actualizat, iar pe fondul cererii de suspendare a execut�rii, respingerea acesteia
ca neîntemeiata.

In subsidiar, referitor la capetele de cerere nr. 2, 3, 4, 5 si 6, privind anularea Deciziei de
impunere nr. 81/17.03.2008, respingerea capetelor de cerere ca prematur formulate;

Referitor la cap�tul de cerere nr. 7 privind anularea titlului executoriu nr. ...  emis de
A.F.P. F�get in dosarul de executare silita, respingerea acestuia ca inadmisibil a fi atacat pe calea
contenciosului administrativ;

Totodat�,in situatia in care reclamanta isi va preciza actiunea in sensul ca va solicita
anularea Deciziei nr....  emisa de D.G.F.P. Timi� in solutionarea contesta�iei formulate in
procedura prealabila, in principal admiterea excep�iei lipsei calit��ii procesuale pasive a paratei
A.F.P. F�get citata in nume propriu, iar in subsidiar, pe fondul cauzei, respingerea ac�iunii ca
neîntemeiata si mentinerea actelor administrative fiscale emise de D.G.F.P. Timi� ca find
temeinice si legale.

In motivarea se arata ca, prin actiunea formulata reclamantul sus�ine ca nu datoreaz�
T.V.A. si accesoriile aferent stabilite de c�tre organul de inspec�ie fiscala deoarece in perioada
când nu a fost înregistrata ca pl�titor de T.V.A. nu a beneficiat de dreptul de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugata.

Organul de inspec�ie fiscala a stabilit ca cifra de afaceri de 2 miliarde lei (ROL) prev�zuta
de art. 152 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, republicata, a fost realizata in cursul lunii
septembrie 2004 si, prin urmare, reclamanta avea obliga�ia de a se declara ca pl�titor de T.V.A.
pana in data de 10.10.2004, iar înregistrarea efectiva ca pl�titor ar fi intervenit de la data de
01.11.2004.

In temeiul art. 152 alin. 3 din Legea nr. 571/2003, modificata si completata, cat si
prevederile pct. 56 alin. 4 lit. b) din H.G. nr. 44/2004, cu modific�rile si complet�rile ulterioare,
organul de inspec�ie fiscala a procedat la calcularea T.V.A. rezultata in urma opera�iunilor



desf��urate de c�tre contribuabil de la data la care îndeplinea conditiile de înregistrare ca pl�titor
de T.V.A. (01.11.2004) si pana la care efectiv s-a înregistrat (31.12.2006).

T.V.A. colectata, respectiv de plata stabilita suplimentar aferenta perioadei de la care s-a
dep��it plafonul cifrei de afaceri de 2 miliarde lei ROL pana la care se aplica regimul special de
scutire este in suma de  ...  lei, iar accesoriile aferente sunt de ..lei.

Referitor la sustinerea reclamantului ca nu a beneficiat de dreptul de deducere a T.V.A.
aferenta achizi�iilor de bunuri si prest�ri de servicii in perioada de la care ar fi trebuit sa se
înregistreze ca pl�titoare de T.V.A. si pana la data la care s-a înregistrat efectiv, învedereaz�
instantei de judecata ca in temeiul pct. 56 alin. 5 din H.G. nr. 44/2004 dreptul de deducere
intervine de la data înregistr�rii ca pl�titor de T.V.A.

In concluzie,se arata ca, pentru perioada in care nu a fost înregistrata ca pl�titoare de
T.V.A. reclamanta nu avea dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugata, iar organul de
inspectie fiscala a procedat in mod legal la stabilirea T.V.A. colectata si la neacordarea dreptului
de deducere, motiv pentru care in mod corect a fost respinsa contestatia formulata in procedura
prealabila pentru suma de ...lei reprezentând T.V.A. de plata.

In ceea ce prive�te accesoriile calculate, reclamantul nu a adus nici un argument referitor
la cuantumul major�rilor, dobânzilor si penalit��ilor de întârziere, cota de major�ri, dobânzi si
penalit��i aplicata, data de la care au fost calculate major�rile, dobânzile si penalit��ile, însumarea
produselor dintre baza de calcul a major�rilor, dobânzilor si penalit��ilor, num�rul de zile de
întârziere. lar având in vedere ca stabilirea de major�ri, dobânzi si penalit��i reprezint� o m�sura
accesorie in raport cu debitul, in mod corect si legal a fost respinsa contestatia ca neîntemeiata
pentru suma totala de .. lei.

Reclamantul a depus a dosar note de sedinta prin care a solicitat respingerea excep�iei
prematurit�tii introducerii capetelor de cerere 2,3,4,5 si 6 privind anularea deciziei de impunere,
întrucât, pentru anularea deciziei de impunere nr... emisa de Directia Generale a Finan�elor
Publice Timi� -Structura de administrare fiscala -Serviciul de control fiscal Tîmi� si anularea
raportului de inspec�ie fiscala înregistrat sub nr. ... încheiat la data de ... s-a adresat la data de
27.03.2008 cu o cerere scrisa c�tre DGFP Tîmi� , pe care a trimis-o prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, si care a fost înregistrata la sediul institutiei cu nr.... Urmare a acestei
adrese i s-a r�spuns ca trebuie sa completeze dosarul de contestatie in termen de 5 zile de la
primirea respectivei adrese , lucru pe care 1-a f�cut, trimi�ând o noua adresa c�tre DGFP Tîmi�
printr-o noua scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Cu privire la excep�ia lipsei calitâtii procesuale pasive a AFP Faget solicita respingerea,
întrucât prin actiunea introdusa a solicitat si anularea deciziei de impunere sub aspectul
major�rilor de întârziere pe motiv ca AFP Faget a sesizat DGFP Tîmi� pe data de 11.10.2005,
pentru efectuarea controlului fiscal, iar abia in 2008 s-a efectuat acest control.

De asemenea, solicita respingerea excep�iei netemeiniciei ac�iunii pe motiv ca in conf.cu
prev.art.l si art.7 din L.nr.554/2004, DGFP Tîmi� nu a dat r�spuns in termen la contestatia
formulata pentru anularea deciziei de impunere nr.81/17.03.2008.

In cauza a fost efectuata expertiza tehnica specialitatea contabilitate de catre expert M...

Pârâta DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS a depus la dosar
obiec�iuni la raportul de expertiza contabila, iar experta a r�spuns succint la acestea.

Reclamantul a solicitat suspendarea execut�rii actelor administrative atacate, tribunalul a
stabilit o cau�iune de ... lei, reclamantul nu a achitat-o, motiv pentru care tribunalul urmeaz� sa
resping� cererea de suspendare.

Din analiza actelor si lucr�rilor dosarului tribunalul constata si retine urm�toarea stare de
fapt

Prin raportul de inspec�ie fiscala încheiat in data de 14.02.2008 de c�tre DIRECTIA
GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS ca urmare controlului pnvmd staiiiirea
obliga�iilor de plata in contul TVA, s-a retinut in sarcina SC SUIROM TIB SRL obliga�ia de



plata a surnei de 89.149 lei reprezentând TVA, 73.318 lei reprezentând major�ri, 1.522 lei
reprezentând penalitati.

Împotriva acestui raport de inspectie fiscala reclamanta a formulat contestatie, jar pirita
prin decizia nr... a respins contesta�ia formulata.

Împotriva acestor acte administrativ fiscale, reclamantul a formulat contestatie pe care
tribunalul o considera neîntemeiata urmând sa o resping� pentru urm�toarele considerente:

SC S.. a fost înregistrata ca pl�titoare de TVA începând cu data de 01.01.2007, de�i
îndeplinea condi�iile legale din data de 01.11.2004.

De�i contribuabilul avea obliga�ia de a se declara ca pl�titor TVA pân� in data de
10.10.2004, acesta nu si-a îndeplinit aceasta obliga�ie legala , procedând la înregistrarea ca
pl�titor de TVA trimestrial in cursul anului 2006, începând cu data de 01.01.2007.

Ca urmare a acestui fapt, organul de inspectie fiscala a procedat la calcularea de TVA
rezultata in urma opera�iunilor desf��urate de c�tre contribuabil de la data la care îndeplinea
conditiile de înregistrare ca pl�titor de TVA si pân� la care efectiv s-a înregistrat.

Potrivit art. 152 alin3 din L.571/2003
3) Persoanele impozabile, care dep��esc în cursul u nui an fiscal plafonul de scutire, sunt

obligate s� solicite înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal, în
termen de 10 zile de la data constat�rii dep��irii. Pentru persoanele nou-înfiintate, anul fiscal
reprezint� perioada din anul calendaristic, reprezentat� prin luni calendaristice scurse de la data
înregistr�rii pân� la finele anului. Fractiunile de lun� vor fi considerate o lun� calendaristic�
întreag�. Persoanele care se afl� în regim special de scutire trebuie s� �in� evidenta livr�rilor de
bunuri �i a prest�rilor de servicii, care intr� sub inciden�a prezentului articol, cu ajutorul
jurnalului pentru vânz�ri. Data dep��irii plafonului este considerat� sfâr�itul lunii calendaristice
în care a avut loc dep��irea de plafon. Pân� la data înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea
ad�ugat� în regim normal se va aplica regimul de scutire de tax� pe valoarea ad�ugat�. În situatia
în care se constat� c� persoana în cauz� a solicitat cu întârziere atribuirea calit��ii de pl�titor de
tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal, autoritatea fiscal� este îndrept��it� s� solicite plata
taxei pe valoarea ad�ugat� pe perioada scurs� între data la care persoana în cauz� avea obliga�ia
s� solicite înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal �i data de la care
înregistrarea a devenit efectiv�, conform procedurii prev�zute prin norme.

(4) Dup� dep��irea plafonului de scutire, persoanele impozabile nu mai pot solicita
aplicarea regimului special, chiar dac� ulterior realizeaz� cifre de afaceri anuale inferioare
plafonului de scutire prev�zut de lege.

Având in vedere ca societatea a dep��it plafonul cifrei de afaceri de 2 miliarde in luna
octombrie a anului 2004, începând cu data de 01.11.2004 aceasta trebuia sa se declare pl�titoare
de TVA, insa nu si-a îndeplinit aceasta obliga�ie pân� in data de 31.12.2006.

Întrucât societatea nu a solicitat înregistrarea ca pl�titor de TVA, aceasta fiind
descoperita ulterior cu ocazia controlului organele fiscale in mod corect au f�cut aplicarea prev.
pct.56 din HG 44/2004 in sensul ca in mod corect au solicitat plata la buget a taxei pe
valoarea aduagata pe care persoana impozabila ar fi avut obliga�ia sa o colecteze pe perioada
scursa intre data la care avea obliga�ia sa solicite înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoarea
ad�ugata in regim normal si data la care înregistrarea a devenit efectiva.

In cuprinsul raportului de expertiza, experta concluzioneaz� ca daca se ia in considerare
TVA-ul aferent achizitiilor de m�rfuri societatea ar fi datorat TVA de plata in suma de .. lei.

Concluzia expertei nu poate fi primita întrucât conform prevederilor legale mai sus
mentionate, nu se poate lua in considerare TVA aferent achizitiilor de m�rfuri pentru perioada in
care societatea nu a fost înregistrata ca pl�titor legal, de�i îndeplinea aceasta condi�ie.

Asa fiind, tribunalul constata ca organul fiscal in mod corect si legal a procedat la
impunerea contribuabilului, iar major�rile si penalit��ile au fost calculate legal.

Asa fiind, in temeiul art. 18 din Legea nr.554/2004, va dispune respingerea actiunii în
contencios administrativ formulat� de S... pentru anularea actelor administrative .

Având in vedere ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata , acestea nu vor fi acordate.



PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge ac�iunea formulata de reclamantul S..in calitate de administrator al SC"S..
 cu sediul in R ...in contradictoriu cu para�ii DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR

PUBLICE TIMIS cu sediul in Timi�oara,...cu sediul in ora�ul Faget, jud.Timis, având ca obiect
anulare acte.

Respinge cererea de suspendare a execut�rii a actului administrativ fiscal contestat.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi 02.02.2009.

                             PRESEDINTE


