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Pe rol se afla judecarea actiunii de contencios administrativ formulat� de
contestatoarea SC T  în contradictoriu cu intimata DIRECTIA GENERAL� A
FINAN�ELOR PUBLICE, având ca obiect anulare acte control.

La apelul nominal f�cut în �edinj� public�,  lipsa partile  Contestatoarea a
solicitat judecarea cauzei în lips�, conform disp. art. 242 alin. 2 Cod procedur� civil�.

Procedur� complet�. Cerere timbrat� cu tax� judiciar� de timbru .
Dup� deschiderea dezbaterilor s-a i�cut referatul cauzei de c�tre grefiera de

�edinj�, dup� care instanla de judecat�, v�zând c� nu mai sunt alte cereri de formulat �i
probe de administrat apreciaz� cauza l�murit� �i în baza art. 150 Cod procedur� civil�,
închide dezbaterile �i reline cauza în pronunlare.

TRIBUNALUL

Deliberând, asupra actiunii constat� c�:
Prin actiunea înregistrat� pe rolul TTimi� sub nr....la data de ...  rcclamanta SC T

a formulat contestatie, în contradictoriu cu pârâta DGFP   prin care a solicitat ca prin
hot�rârea ce se va pronunta s� se dispuna anularea Deciziei nr. 306/98/13.06.2007 emisa
în solulionarea plângerii prealabile - contestatiei formulate împotriva deciziei de impunere
nr. ... anularea deciziei de impunere nr.... �i a raportului de inspectie fiscala nr. ... ce a stat
la baza încheierii deciziei de impunere mai sus mentionat� �i pe cale de consecint� s-a
solicitat ca instanta de judecat� s� dispun� rambursarea de îndat� a sumei de ... lei �i
exonerarea reclamantei contestatore de la plata sumei de ...TVA nedeductibil calculat în
mod eronat de c�tre organul constatator intimat.



Reclamanta a ar�tat c� în temeiul art. 15 Legea 554/2004 a contenciosului
administrativ solicit� suspendarea actelor administrative atacate pân� la solutionarea
definitiv� �i irevocabil� a contestatiei, cu cheltuieli de judecat�.

În motivare, contestatoarea a învederat faptul c�, contest� modul de calcul eronat
prezentat în Raportul de inspectie fiscal� nr....prin care a fost stabilit o TVA nedeductibila
în suma de... lei fiind respins� la rambursare suma de ... lei �i obligând-o la plata sumei de
... lei cu titlu de TVA �i ... lei cu titlu de major�ri de întârziere .

Astfel s-a ar�tat c� decizia organului constatator intimat este eronat�. Astfel acesta
în justificarea masurilor luate invoc� dispozitiile art.141 alin. 2 lit. k) Cod fiscal respectiv
art.42 din Normele Metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 44/2004. S-a ar�tat c�
organul constatator intimat a constatat ca societatea reclamant� în calitate de proprietara
tabulara a constructiilor  lucru pe care organul constatator nu 1-a f�cut în cadrul inspec�iei
fiscale efectuate. S-a subliniat c�, pentru ca, stabilirea cu exactitate a TVA aferent
constructiilor pentru care nu se accept� deductibilitatea trebuie efectuat� în cauza o
expertiza tehnic� de specialitate contabil�.

Fat� de aceste considerente, s-a învederat c� organul constatator intimat înscrise în C.F
nr.... �i a dot�rilor aferente acestei construc�ii a încheiat la ��� un contract de închiriere a
întregului fond de comert, chiria stabilit� în acest con find cu opjiunea scutit de TVA. In
realitate îns� a�a cum este stabilit în art. 2 al acestui contract închiriere, obiectul
închirierei îl constituie fondul de comer� astfel cum a acesta a fost descris , anexele nr. 1
�i 2 la contract, respectiv bunul imobil constând din Fabrica de furnir compus� M
centrala termic�, hala de produc�ie, hala metalica �i centrala termic� veche astfel cum
acesta apare' descris în Cartea funciara nr....�i bunurile mobile constând din utilaje �i
dot�ri astfel cum apar ele descrise în anexa nr. 2 la contract inclusiv o platforma betonat�
utilizata ca parcare. Pretul acestui contract de închiriere, care a�a cum s-a ar�tat contine
pe lâng� bunul imobil �i o serie de bunuri mobile, a fost stabilit la suma de ... anual cu
op�iunea fa-r� TVA . De�i pre�ul contractului de închiriere a fost stabilit în mod global
pentru întregul fond de comer� �i nu pe fiecare articol în parte contestatoarea a considerat
c� organul constatator în mod eronat a luat ca baz� de calcul în vederea ajust�rii TVA
întreaga sum�. Astfel conform art. 42 alin.7 H.G. nr. 44/2004 ajustarea TVA - ului dedus
anterior se aplica doar construc�iilor în sine, fiind astfel exceptate de la aceasta ajustare:
terenul, platforma pentru parcare (ce apare ca obiect închiriat în anexa 2 cat. I), ma�inile
�i utilajele independente, utilajele �i ma�inile fixate în bunurile imobile care pot fi
deta�ate f�r� a fi deteriorat imobilul.

Contestatoarea a criticat ca fiind nelegal� �i netemeinic� m�sura de extindere a
regimului special de deducere a TVA aferenta constructiilor �i altor bunuri ce intr�
în fondul de comer� al societ��ii contestatoare. S-a mai ar�tat c� valoarea dot�rilor
este mai mare decât valoarea construcliilor în sine �i se impune o determinare
defalcat� a TVA - ului aferent fiec�reia din aceste categorii de bunuri, a efectuat un
calcul

eronat a TVA nedeductibil, pe de o parte gre�ind baza de calcul iar pe de alta parte
incluzând în  calcul �i alte bunuri care sunt exceptate (de exemplu platforma aferenta
parc�rii), c� organul constatator intimat în mod nelegal �i netemeinic a consemnat faptul ca
investi�iile efectuate la constructiile în litigiu care au dat drept de deducere a TVA
rambursat pân� în prezent fac în totalitate obiectul contractului de închiriere, aspecte fal� de
care contestatoarea a ar�tat c� în conformitate cu anexa 6 la contractul de închiriere aceasta
î�i desfâ�oar� în continue �i în prezent activitatea de productie în acela�i spatiu realizând
TVA colectat. Astfel cel pu�in proportional, TVA - ul aferent constructiilor trebuie acceptat
la deductibilitate find destinat unor opera�iuni taxabile.



Contestatoarea a ar�tat c� pentru aceste motive solicit� admiterea contestatiei, în
sensul s� se dispun� anularea deciziei nr. 306/98/13.06.2007 �i a decizie de impunere
nr.... cu raportul de inspectie fiscal� aferent. De asemenea, în ceea ce prive�te
suspendarea masurilor luate în actele administrative fiscale ar�tate contestatoarea a
considerat c� neluarea acestei masuri a suspend�rii ar pune-o într-o situatie financiara �i
juridica grea, respectiv executarea putându-se face pe aceste sume, restituirea lor
ulterioara necesitând de asemenea un mare efort.

În drept, contestatoarea a invocat disp. art. 141 alin. 2 lit. k din Codul fiscal, art.
42 alin.7 din HG nr. 44/2004, art. 187 din O.G. nr. 92/2003, art. 11 �i 15 din Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ.

La data de ...intimata DGFP  TIMI� a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin
care a solicitat: - cu privire la primul cap�t de cerere, respingerea ca neîntemeiat� a
cererii privind anularea Deciziei nr. 306 /98 /13.06.2007 emisa de D.G.F.P. Timi�, a
Raportului de inspectie fiscal� nr.... �i Deciziei de impunere nr.... încheiate de D.G.F.P.
Timi� - S.A.F. - A.I.F.. pentru suma de  ...lei  cu privire la cel de-al doilea cap�t de
cerere, - obligarea societ�tii contestatoare sa depun� cau�iune de 20% din cuantumul
sumei totale contestate de  ...si tot cu privire la cel de-al doilea cap�t de cerere -
respingerea ca neîntemeiat� a cererii de suspendare, în conditiile art. 15 din Legea nr.
554/2004, a execut�rii actelor administrative fiscale atacate, respectiv a Raportului de
inspectie fiscal� nr... �i Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale nr...încheiate de
D.G.F.P. Timi� -S.A.F. - A.I.F.

În ap�rare, intimata a învederat instaniei c�, cu ocazia controlului efectuat la sediul
"T  s-a încheiat Raportul de inspec�ie fiscal� nr....  prin care s-a constatat c� societatea
a dedus în mod nejustificat TVA în suma total� de  ...�i nu a colectat TVA în sum�
de ... Întrucât societatea a solicitat la rambursare suma de ... rezult� c�
societatea are de plata TVA în suma de ...lei  la care s-au calculat major�ri de întârziere
aferente în suma de ... pentru nevirarea la scaden�� a TVA de plata în baza prevederilor art.
115 (1) �i art. 116 din O.G. nr. 92/2003 republicat�. În baza constat�rilor cuprinse în
Raportul de inspectie fiscal� nr....  în conformitate cu prevederile art. 107, alin. 2 din O.G.
nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscal�, sa emis Decizia de impunere
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala nr.... de c�tre D.G.F.P.
Timi� -A.I.F. prin care s-au stabilit obligatiile  fiscale suplimentare în sarcina societ�tii
verificate în suma totala de  ... lei   �i obligatii fiscale de plata în suma de ... lei .

Intimata a mai ar�tat c� împotriva Raportului de inspeclie fiscala nr....  �i a Deciziei
de impunere privind obligaliile fiscale nr....  S.C. "T   a formulat contestatie prealabila în
conditiile art. 175 �i urm�toarele din O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de
procedura fiscala, contestalie respinsa prin Decizia nr. 306 /98 /13.06.2007 emisa de
D.G.F.P. Timi�.

Pe fond, cu privire la primul cap�t de cerere, intimata a solicitat instantei de judecat�
respingerea ca neîntemeiat� a cererii privind anularea Deciziei nr. 306 /98 /13.06.2007 emis�
de D.G.F.P. Timi�, a Raportului de inspectie fiscal� nr....  �i Deciziei de impunere privind
obligatiile fiscale nr....  încheiate de D.G.F.P. Timi� - S.A.F. - A.I.F., pentru suma de ...
ar�tând c� î�i mentine punctele de vedere exprimate pe larg în cuprinsul Deciziei nr. 306 /98
/13.06.2007 emisa de D.G.F.P. Timi�, drept pentru care solicit� �i respingerea actiunii ca
nefondat� având în vedere ca societatea se face vinovat� de deducerea în mod nejustificat a
TVA în suma de ... �i nu a colectat TVA în suma de  ...  ar�tând c� modalitatea de s�vâr�ire a
faptei este pe larg prezentata �i detaliata în Raportul de inspectie fiscal� nr....încheiat de
D.G.F.P. Timi� - S.A.F. - A.I.F.



Intimata a mai ar�tat c� în lunile mai �i august 2005, societatea contestatoare a
dedus TVA în suma de ... din chitante fiscale înregistrate în jurnalele de cump�r�ri ale
lunilor mai �i august 2005, iar conform art. 145 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, chitaniele fiscale nu sunt documente
justificative care stau la baza deducerii TVA. Organele fiscale în mod legal au stabilit c�
suma de ..reprezint� TVA nedeductibil�, în lunile noiembrie �i decembrie 2005 societatea a
dedus TVA din facturile emise de S.C. "L  reprezentând "avans la contract de consultant� nr.
3" în suma de ... fâr� s� fac� dovada ca aceste prest�ri de servicii au fost utilizate în folosul
opera�iunilor sale taxabile întrucât contractul încheiat intre p�rti nu cuprinde date cu privire
la termenele de execulie, tarifele percepute, valoarea totala a contractului. De asemenea,
societatea contestatoare nu poate prezenta situatii de lucr�ri, rapoarte de activitate prin care
sa fac� dovada prest�rii efective a acestor servicii, societatea a înc�lcat prevederile art. 145
alin. 3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare. În consecinta, organele fiscale au stabilit în mod legal c� suma de ... reprezint�
TVA nedeductibila. De asemenea, s-a ar�tat c� în lunile mai �i septembrie 2005 societatea a
înregistrat pe cheltuieli bu�teni de fag pe considerentul ca prezintâ defecte ca urmare a
conditiilor nefavorabile de depozitare �i întrucât pentru ace�ti bu�teni societatea a dedus
TVA la data achizitiei lor, în conformitate cu art. 128 alin. 4) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aceasta operaliune "constituie livrare de bunuri efectuata cu plat� dac� TVA
aferenta bunurilor respective sau p�rtilor sale componente a fost dedusa total sau partial" iar
organele fiscale în mod legal au stabilit ca diferenta de TVA colectat� suma de ... suma cu
care se va diminua TVA de rambursat.

S-a mai ar�tat c� în actiunea în contencios administrativ S.C. "T  nu a adus
argumente în sustinerea cauzei legate de nedeductibilitatea TVA în suma de  .. �i ... nici
legate de colectarea TVA în suma de  ... Astfel, societatea a beneficiat de rambursarea TVA
pentru imobile achizitionate,  respectiv o fabrica de furnir �i o platforma de incint�,
investiiii ce au fost puse în functiune în data de 08.07.2003 �i respectiv în data de
19.07.2004, TVA rambursat�  a  fost  în  suma de  ... Incepând cu  luna noiembrie 2005,
conform contractului nr....  societatea a realizat venit  din  închirierea în totalitate a acestor
bunuri imobile, venituri care sunt scutite de TVA în conform. cu prevederile art. 141 alin.
2), lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i în conformitate   cu prevederile pct.
42 alin. 7) din H.G. nr. 44 /22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologi de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, organele fiscale au calculat TVA nedeductibila în
suma de  ...obtinut�  prin ajustare pentru bunurile imobile men�ionate mai sus. În ceea ce
prive�te solicitarea societ�tii de a determina TVA strict aferenta construc�iilor pentru care
nu se accepta deductibilitatea, intimata a precizat c� la determinarea TVA nedeductibil în
suma de ...   organele de inspectie  fiscal� au avut în vedere la calculul ajust�rii TVA numai
bunurile imobile mentionate în actul de control. Acestea sunt înscrise în Anexa nr. 1
""Descrierea bunurilor imobile - parte a Fondului de comer�" la Contractul de închiriere
încheiat în data de... �i în Extrasul de Carte Funciara nr....nr.  cadastral ...  Din aceste
documente rezulta ca S.C. "T   a închiriat pe o durata de 7 ani, începând cu data de
..societ�tii S.C. "S  fabrica de furnir compus� din centrala termic�, hala productie, hala
metalica �i centrala metalica veche. Ca atare S.C. "T   nu desf��oar� activitate de produc�ie
în acest spatiu astfel ca nu este îndrept�tita s� solicite ca o cota parte din TVA aferenta
constructiilor s� fie acceptat� la deductibilitate. S-a subliniat c� în mod legal organele
fiscale au determinat TVA nedeductibila în suma de ... procedând în conformitate cu
prevederile pct. 42 pct. 7) din H.G. nr. 44 /22.01.2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. S-a mai ar�tat c�
întrucât veniturile din închiriere sunt scutite de TVA f�r� drept de deducere, societatea avea



obligalia calcul�rii pro-ratei, începând cu luna noiembrie 2005 cât �i pentru perioada
ianuarie - martie 2006, conform prevederilor art. 147 pct. 7) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal. Organele fiscale în mod legal au stabilit o diferen�a de TVA nedeductibila în
suma de  ...

Fat�  de aceste considerente, s-a subliniat c� TVA nedeductibil în suma de
...�i diferenta TVA colectata în suma de  ...  în total  ...  au fost corect �i legal stabilite de
organele fiscale în urma controlului efectuat. S-a mai ar�tat c� întrucât societatea a solicitat
la rambursare suma de  ...  a rezultat c� societatea are de plata TVA în suma de  ... .

  Pentru nevirarea la scadenta a TVA de plata în suma de ...  organele de
control  au  calculat major�ri de întârziere la plata TVA în suma de  ... în baza prevederilor
art. 115 alin. 1) �i art. 116 din O.G. nr. 92/2003, republicata. Astfel, deoarece în sarcina
contestatoarei a fost relinut ca fiind datorat un debit reprezentând TVA de plat�, aceasta
datoreaz� major�rile de întârziere aferente, conform principiului de drept „accesorium
sequitur principale", drept pentru care pârâta a solicitat instanlei de judecat� respingerea
ac�iunii ca neîntemeiat� �i pentru aceasta sum�.

S-a subliniat c� afirmalia societ��ii potrivit c�reia prin Raportul de inspeclie
fiscal� încheiat la data de  ... �i prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspeclia fiscala nr.... emisa de D.G.F.P. Timi� -S.A.F. - Activitatea
de inspeclie fiscala au fost respinse la rambursare sume care au fost respinse �i prin actele de
control anterioare, nu are justificare deoarece nu se precizeaz� care sume sunt contestate �i
în ce acte de control au fost tratate.

Intimata a mai ar�tat c� în ceea ce prive�te cel de-al doilea cap�t de cerere,
solicit� instan�ei obligarea societ�lii contestatoare sa depun� o cauliune de 20% din
cuantumul sumei totale contestate de  ...  conform art. 185 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003
republicat�, privind Codul de procedura fiscal�.

S-a mai învederat c� tot în ceea ce prive�te cel de-al doilea cap�t de cerere,
solicit� instanlei respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a cererii de suspendare, în
condiliile art. 15 din Legea nr. 554/2004, a execut�rii actelor administrative fiscale atacate,
respectiv Raportul de inspec�ie fiscala nr. 2.115 /18.04.2007 �i Decizia de impunere privind
obligaliile fiscale nr....  încheiate de D.G.F.P. Timi� -S.A.F. -A.C.F, întrucât contestatoarea
nu si-a justificat temeinic cererea de suspendare �i nu a facut dovada îndeplinirii condiliilor
în care se poate acorda suspendarea execut�rii actului administrativ contestat, condiiii
prev�zute de art. 14, alin. 1 din Legea nr. 554/2004.

 Intimata a învederat c�, simpla promovare a contestatiei prealabile sau a actiunii în
administrativ împotriva actului fisc�l de impunere nu poate fi nici pe departe suficient�

pentru a se considera îndeplinit� conditia "cazului bine justificat", nici chiar eventuala
începere a execut�rii silite de c�tre organele de executare fiscale nefiind suficient�
pentru a se considera îndeplinit� condilia "prevenirii producerii unei pagube iminente".

S-a mai ar�tat c� nici valoarea debitului ce face obiectul actului administrativ
fiscal contestat nu este suficient� pentru a argumenta paguba iminent� �i a susline
cererea de suspendare a execut�rii silite, întrucât dispozi�iile art. 14, alin. 1 din Legea
nr. 554/2004 nu prev�d nici o limita legal� a sumei debitului contestat, dincolo de care
s-ar putea vorbi de iminenla producerii unei pagube sau diminuarea capacit�lii de plata
a contestatoarei, aceasta fiind o chestiune relativ� fal� de forla financiar� a fiec�rei
contestatoare în parte, �i ca urmare, potrivit principiul "ubi lex non distinguere, nec nos
distinguere debemus" (unde legea nu distinge, nici cel care o interpreteaz� �i o aplica nu
poate sa o fac�), acest criteriu al valorii debitului contestat nu are relevanta în cauz�.



Fal� de aceste considerente, intimata a ar�tat, c� suspendarea execut�rii actului
fiscal de impunere nu poate fi acordat� de c�tre instanla de fond numai verificând
formal îndeplinirea condiliilor prev�zute de art. 14. alin. 1 din Legea nr. 554/2004.

La termenul de judecat� din 26 septembrie 2007, la cererea contestatoarei
instanta a dispus efectuarea în cauz� a unei expertize contabile, expertiz� al c�rui raport
a fost întocmit de expert contabil S�vescu Nicoleta Luminita �i se afl� la filele 93-211
din dosar.

Împotriva raportului de expertiz� contabil�, intimata a formulat obiecliunii, ce au
fost solulionate de acela�i expert prin r�spunsul aflat la filele 222-244 din dosar.

Analizând actele �i lucr�rile dosarului, instanla reline urm�toarele:
Cu ocazia controlului efectuat la sediul contestatoarei S.C. "T   de organele

fiscale ale D.G.F.P. Timi� - S.A.F. - A.I.F., s-a încheiat Raportul de inspectie  fiscal� nr.
... (aflat la filele 14-49 din dosar), prin care s-a constatat c� societatea a dedus în mod
nejustificat TVA în suma total� de ...�i nu a colectat TVA în sum� de ... Întrucât
societatea a solicitat la rambursare suma de  ... organul fiscal a stabilit c� societatea are
de plata TVA în suma de ... la care s-au calculat major�ri de întârziere aferente în suma
de .. pentru nevirarea la scaden�� a TVA de plata în baza prevederilor art. 115 (1) �i art.
116 din O.G. nr. 92/2003 republicat�.

În baza constat�rilor cuprinse în Raportul de inspectie fiscal� nr. ... în
conformitate cu prevederile art. 107, alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 republicata, privind
Codul de procedura fiscal�, intimata a emis pe seama contestatoarei Decizia de impunere
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala nr. ...  prin care s-au
stabilit obliga�iile fiscale suplimentare în sarcina societ��ii verificate în suma totala de ...
�i obligatii fiscale de plata în suma de  ...

Intimata a mai ar�tat c� împotriva Raportului de inspeclie fiscala nr.... �i a
Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale nr.... S.C. "T   a formulat contestatie
prealabila în condiliile art. 175 �i urm�toarele din O.G. nr. 92/2003 republicata, privind
Codul de procedura fiscala, contestalie respins prin Decizia nr. 306 /98 /13.06.2007
emisa de D.G.F.P. Timi� 

Prin concluziile raportului de expertiz� contabil�, expertul a ar�tat c� în opinia sa
contestatoarea nu datoreaz� TVA nedeductibil în sum� de  ...  stabilit� de organul de
control fiscal, c� platforma betonat� nu face obiectul rec�lcul�rii TVA deductibil�,
întrucât aceasta nu intr� sub prerogativele închirierii fâr� drept de deducere TVA
conform disp. art. 141 lit. k din Legea nr. 571/2003 modificat� �i completat�, iar
conform anexei 48 din expertiz� au fost calculate major�ri în sum� de  ... lei datorate de
contestatoare bugetului consolidat.

Expertul a mai ar�tat c� major�rile calculate în raportul de verificare fiscal�, în
sum� de ... lei nu sunt reale, deoarece au avut ca baz� de calcul ajustarea TVA
deductibil� efectuat�, fara  s� se tin� seama de productia  realizat� de contestatoare în
perioada verificat�.

Pentru considerentele ar�tate, având în vedere disp. art. 141 lit. k din Legea nr.
571/2003 modificat� �i completat�, disp. art. 42 alin. 7 din HG nr. 44/2004, art. 187 din
O.G. nr. 92/2003, art.l �i urm. din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ �i
concluziile raportului de   expertiz� contabil� efectuat în cauz�, expertiz� ce face parte
integrant� din prezenta,  instan�a a admis actiunea reclamantei ca fiind întemeiat� �i a
dispus anularea Decizie 306/98/13.06.2007, a deciziei de impunere privind obliga�iile
fiscale suplimentare stabilitt inspectia fiscal� nr... �i a raportului de inspeclie fiscala
nr...emise de pârât�, ca fiind netemeinice �i nelegale.



Urmare anul�rii acestor acte fiscale, instanta dispune rambursarea c�tre reclamant� a
sumei de .... lei reprezentând TVA respins� la rambursare �i exonerarea reclamantei
contestatore de la plata TVA -ului nedeductibil calculat în mod eronat de c�tre organul
constatator.

În baza disp. art. 274 alin.l Cod procedur� civil� oblig� pârâta, aflat� în culp�
procedurala la   plata c�tre reclamant� a sumei de ...  lei reprezentând cheltuieli de judecat�,
compuse din  ...

PENTRU ACESTE
MOTIVE ÎN
NUMELE
LEGII
HOT�R��TE

Admite actiunea formulat� de reclamanta SC T cu sediul procedural ales în
Timi�oara     in contradictoriu   cu  DGF Timis   având ca obiect anulare acte fiscale.

Dispune anularea Deciziei nr. 306/98/13.06.2007, a deciziei de impunere privind
obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscal� nr....�i a raportului de inspectie
fiscala nr....  acte emise de pârât�.

Dispune rambursarea c�tre reclamant� a sumei de ...  lei reprezentând TVA respins�
la rambursare �i exonerarea reclamantei contestatore de la plata TVA -ului nedeductibil
calculat în mod eronat de c�tre organul constatator.

Oblig� pârâta la plata c�tre reclamant� a sumei de ... lei reprezentând cheltuieli de
judecat�

Definitiv� �i executorie.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronuntat� în �edinta public�  ....

PRE�EDINTE, JUDECATOR,


