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Pre edinte: M D
- judec tor
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- judec tor
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-judec tor
AC
- mistrat asistent
Din partea Parchetului de pe lâng înalta Curte de Casa ie i
Justi ie a participat procuror F. A.
S-a luat în examinare recursul declarat de Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului S. în numele i pentru Ministerul
Finan elor Publice - Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
împotriva sentin ei civile nr. 215 din 17 noiembrie 2004 a Cur ii
de Apel Alba lulia - Sec ia comercial i de contencios
administrativ.
l.a apelul nominal s-a prezentat: recurentul -- pârât Ministerul
Finan elor Publice Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
prin consilierul juridic O. S., lipsind recurenta - pârât Direc ia
General a Finan elor Publice S. i intimatul -reclamant C. S.
Procedura complet .
Consilierul juridic O. S. a sus inut recursul, solicitând admiterea
acestuia cu referire la motivele scrise.
Reprezentanta Parchetului General de pe lâng înalta Curte de
Casa ie i Justi ie a pus concluzii de respingere a recursului ca
nelbndat.

curtea

Asupra recursului de fa ;
Din examinarea lucr rilor din dosar, constat urm toarele:
Prin ac iunea formulat la data de 8 martie 2004, reclamantul C.
S. a chemat în judecat Ministerul Finan elor Publice i Direc ia
General a Finan elor Publice S., solicitând anularea deciziei nr.
33/4 februarie 2004 i a procesului - verbal nr. 4121/12
septembrie 2003 prin care s-au stabilit obliga ii fiscale de A lei.
In motivarea cererii, reclamantul a învederat c la stabilirea
profitului impozabil aferent anului 2001, organul de control ar fi

trebuit s aibe în vedere toate cheltuielile aferente desf ur rii
activit ilor sportive ale echipei de fotbal, care au facut obiectul
unor transmisii televizate.
Prin sentin a civil nr. 215 din 17 noiembrie 2004, Curtea de
Apel Alba Iulia - Sec ia Comercial i de Contencios
Administrativ a admis ac iunea i a dispus anularea pct. 2 din
decizia Ministerului Finan elor Publice, referitor la impozitul pe
profit aferent anului 2001, dobânzi i penalit i, precum i a
prevederilor corespunz toare din procesul verbal de control.
Pentru a pronun a aceast hot râre, instan a a re inut c
reclamanta, persoan juridic de drept privat f r scop lucrativ,
are ca obiect principal de activitate desf urarea de activit i
sportive, inclusiv cea de performan .
întrucât peste 80% din veniturile totale realizate în 2001 au fost
utilizate în scopul realiz rii obiectivelor pentru care a fost
autorizat, reclamantul este în drept s beneficieze de facilit ile
instituite prin Ordonan a Guvernului nr. 70/1994 i l.egea nr.
69/2000 privind educa ia fizic i sportul.
împotriva sentin ei au declarat recurs pârâ ii Ministerul
Finan elor Publice i Direc ia General a Finan elor Publice S.
criticând-o pentru nelegalitate i netemeinicie.
Astfel, pârâ ii au ar tat c , pentru a beneficia de exceptarea de la
plata impozitului pe profit, trebuia ea reclamantul s fac dovada
c toate cheltuielile efectuate în anul 2001 pentru ob inerea de
venituri au fost aferente activit ilor economice desf urate în
scopul ob inerii de profit.
Pârâ ii au mai criticat sentin a i pentru c instan a nu a admis
efectuarea unui raport de expertiz suplimentar prin care s se
stabileasc veniturile din activit i economice, precum i cheltuielile
efectuate pentru ob inerea lor în anul 2001.
Analizând actele i lucr rile dosarului, în raport de motivele
invocate i de prevederile art.304 i 304' Cod procedur civil
Curtea va constata c recursul este nefondat, urmând a fi respins
ca atare.
Instan a de fond a f cut o analiz judicioas a probelor, re inând
c toate veniturile ob inute în cursul lunilor martie i iulie 2001
din drepturi de televizare au fost cheltuite în scopul desf ur rii

activit ii sportive a echipei de fotbal din cadrul clubului.
Expertiza contabil efectuat în cauz a analizat sumele cheltuite
de reclamant pe parcursul anului 2001 i a concluzionat c
acestea au fost efectuate în scopul realiz rii obiectivelor pentru
care a fost autorizat clubul, care, în aceste condi ii nu datoreaz
impozit pe profit pentru veniturile ob inute în 2001 i implicit,
nici dobânzi i penalit i aferente.
De i în eviden a contabil a reclamantului nu s-au înregistrat
distinct cheltuielile pe tipuri de activit i, cu i f r scop lucrativ,
expertiza, în urma verific rii documentelor contabile pe baza
c rora au fost înregistrate, a enumerat cheltuielile efectuate,
constatând c sunt deductibile fiscal, fiind aferente realiz rii
veniturilor ob inute din desf urarea activit ilor cu caracter
sportiv.
în aceste împrejur ri, Curtea re ine c instan a de fond a procedat
corect. far a mai solicita expertului s r spund la obiec iunile
formulate de pârâ i ori s dispun efectuarea unui supliment de
expertiz contabil .
în consecin , critici Ic aduse sentin ei fiind neîntemeiate, Curtea
urmeaz a respinge recursul ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Respinge recursul declarat de Direc ia General a Finan elor Publice
S. în numele i pentru Agen ia Na ional de administrare

Fiscal din cadrul Ministerului Finan elor Publice împotriva
sentin ei civile nr. 215 din 17 noiembrie 2004 a Cur ii de Apel
Alba lulia - Sec ia comercial i de contencios administrativ, ca
nefondat.
Pronun at în edin public , ast zi 23 noiembrie 2005.
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