
/                                    ROMÂNIA
CURTEA DE APEL ... SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV Şl 
FISCAL
Dosar nr....
Decizia civilă nr. ...
Şedinţa publica
Curtea consj
Preşedinte: ... Judecător: ...
Judecător: ...Grefier: ...
Pe rol se află pronunţarea asupra recursului formulat de recurentele-pârâte 
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ... PENTRU 
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A CONtRIBUABILILOR şi 
DIRECŢÎA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ... în contradictoriu cu 
intimata-reclamântă SC ... SRL ....
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de ... şi au fost consemnate 
în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta 
decizie, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da 
părţilor posibilitatea să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data 
de ... şi la data de azi, ....
CURTEA,
Asupra recursului de faţă;
Din examinarea actelor şi lucrărilor din dosar constată următoarele:
Prin sentinţa civila nr. ..., Tribunalul ... -Secţia civilă - complet de contencios 
administrativ a admis contestaţia formulată de reclamanta SC ... SRL ... în 
contradictoriu cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice ..., a anulat în parte, cât 
priveşte art. 1 - Decizia nr.... emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... 
şi în consecinţă: a admis în parte contestaţia împotriva deciziei de impunere nr. 
... privind obligaţiile fiscale de plată, cu privire la suma de ....lei şi a exonerat 
petenta de plataacestei sume, cu menţinerea celorlalte dispoziţii ale deciziei 
m. ....
Prin'aceeaşi sentinţă s-â dispus şi suspendarea executării deciziei nr. .... 
........;Şoluţionarea cauzei în mod irevocabil, iar pârâta a fost obliofată 
ctre'raclamantă la plata sumei de ... lei cheltuieli de judecai
Pentru a  se          ^         'astfel,   instanţa de fond  a reţinut  că
prin decizia de impuner....., inspecţia fiscală din cadrul Direcţiei Generale â 
Finanţelor Publice .... a stabilit în sarcina reclamantei obligaţii fiscale 
suplimentare în sumă de ... lei, ce reprezintă TVA şi majorări de întârziere, iar 
reclamanta a contestat suma de ... lei ce reprezintă ... lei TVA şi ... lei 
majorări de întârziere.
Instanţa de fond a mai reţinut că obligaţiile fiscale au fost calculate în baza 
art. 146 alin. 2 din Legea nr. 571/2003, completată, HG nr. 44/2004 pct. 46 



alin. 2 şi art. 120 (1) din OG nr, 92/2003, şi a constatat incidente în cauză 
prevederile art. 1471 Cod fiscal, art. 1511 şi art. 1512 Cod fiscal, în baza cărora 
reclamantul are drept de deducere TVA întrucât conformitatea facturilor a fost 
remediată ulterior.
Cu privire la cererea de suspendare a executării titlurilor executorii, tribunalul 
a reţinut că în cauză a fost plătită cauţiunea şi sunt îndeplinite cerinţele art. 
14 din Legea nr. 554/2004 faţă de soluţia de admitere a cererii introductive.
împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice ... în nume propriu şi în numele Administraţiei Finanţelor 
Publice a Contribuabililor Mijlocii, organul constatator, criticând-o ca nelegală 
şi netemeinică.
în dezvoltarea motivelor de recurs recurenta pârâtă Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice ... susţine că hotărârea atacată t

cuprinde motive contradictorii , motiv de recurs prev. de art. 304 pct. 7 Cod 
procedură civilă întrucât instanţa a exonerat reclamanta de suma de ... lei, 
deşi considerentele fac referire la suma de ... lei. Susţine că , însăşi 
reclamanta a contestat doar suma de ... lei, iar instanţa nu motivează 
admiterea contestaţiei pentru suma de ... lei reprezentând TVA aferent 
bonurilor de benzină din perioada ianuarie-februarie 2004.
Cel de-al doilea motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură 
civilă este invocat de recurentă cu referire la aplicarea greşită de către 
tribunal a art. 1512 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 care se referă exclusiv la 
persoanele obligate la plata TVA pentru achiziţii intracomunitare, iar în speţă 
nu se aplică. Ca atare, susţine că hotărârea atacată este lipsită de temei 
legal.
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 44/3004 pct. 46 alin. 2 referitor la 
art. 146 (2) Cod fiscal prevăd obligativitatea menţionării denumirii 
cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului. j^^^^\
Cu privire  Ia£ac0a&tâ gumă   de ... lei instanţa de fond  nu a
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motivat   soluţia dfe^djpşre ,du acţiunii.
Susţinerile ^intgjei reclamante în sensul că bonurile fiscale de carburant erau 
p'eţrtky^mgurul autoturism din dotare nu fac dovada îndeplinirii cerinţelor legale 
pentru deducerea sumelor reprezentând TVA.
Ca atare, critica recurentei pârâte, sub acest aspect, este întemeiată, recursul 
urmând să fie admis cu consecinţa modificării sentinţei atacate.
Cu privire la cererea de suspendare se constată că sentinţa instanţei de fond 
este corectă.
Prin admiterea contestaţiei şi anularea actului de impunere , instanţa de fond nu 
a mai avut îndoieli asupra prezumţiei de legalitate a actului prin care s-a 
soluţionat contestaţia, iar acest aspect a fost corect apreciat ca fiind un caz bine 



justificat,
Paguba iminentă avută în vedere a fost punerea în executare a titlului 
executoriu după ce au fost parcurse căile administrative de atac. Pentru 
prevenirea acestei situaţii instanţa de fond a suspendat corect decizia nr. ... 
până la soluţionarea judecătorească irevocabilă a cauzei.
Cu privire la suma de ....lei cu care instanţa de fond a exonerat pententa de 
plată, se constată că, din eroare a fost trecută această sumă în loc de suma de 
... lei despre care s-a făcut vorbire în considerenteie sentinţei atacate, iar criticile 
recurentei pârâte pe aceste aspecte sunt întemeiate. Suma de ... lei reprezintă: 
... lei TVA, ... lei TVA (bonuri carburant) şi .... lei accesorii aferente sumelor.
în consecinţă, pentru considerentele expuse anterior, în temeiul art.312 Cod 
procedură civilă, Curtea va admite recursul, va modifica în parte sentinţa 
atacată în sensul că, va admite în parte contestaţia formulată de reclamanta SC 
... SRL ..., va anula în parte decizia nr. .... emisă de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice ... şi decizia de impunere nr. ... cu privire la suma de ...lei şi 
accesoriile aferente (ce vor fi scăzute din suma de ...lei) şi va menţine celelalte 
dispoziţii ale sentinţei atacate.
"
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Admite recursul formulat de pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... în 
nume propriu şi în numele Administraţiei Finanţelor Publice a Contribuabililor 
Mijlocii împotriva •'sentinţei civile nr. ..., Tribunalul ... - Secţia civilă în dosarul nr. 
...., în contradictoriu cu reclamanta SC ... SRL ....
Modifică în parte sentinţa atacată în sensul că:
Admite în parte contestaţia formulată de reclamanta SC .... SRL ....
Anulează în parte decizia nr. ...emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... 
şi decizia de impunere nr. ... cu privire la suma de 4.168 lei şi accesoriile aferente 
acestei sume ce vor fi scăzute din suma de .... lei.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi ....
PREŞEDINTE ...
JUDECĂTOR^ ...
JUDECĂTOR....
Red....
...2    ex.
...
Tribunalul ...
Judecători fond; ....


