
ROMANIA
TRIBUNALUL TIMI� SECTIA COMERCIALA
SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV  ...
                             REFERITOR LA DECIZIA NR.  209/2007

                                       
SENTINTA CIVILA  ...

Pe rol se afla pronunlarea actiunii privind pe reclamanta SC J .. in contradictoriu cu
pârâtele DGFP TIMIS  �i AFPM TIMIS   având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal fâcut în �edint� public�, lipsa p�rtile.
Procedur� complet�. 
Pârâta DGFP Timi� �i reclamanta SC JOINT INVEST SRL TIMI�OARA au depus la

dosarul cauzei Concluzii scrise.

TRIBUNALUL

Deliberând, asupra ac�iunii constat� c�:
Prin acliunea înregistrat� pe rolul Tribunalului Timi� sub nr. 3299/30/2008 la data de

11.04.2008, reclamanta S.C. J ..  a solicitat instantei de judecat�, în contradictoriu cu pârâtele
DIRECTIA GENERAL� A FINANTELOR PUBLICE TIMI� �i ADMINISTRATIA
FINANTELOR PUBLICE TIMI�OARA, s� dispun� anularea Deciziei nr....  emis� de c�tre
Directia General� a Finantelor Publice Timi� - Biroul Solutionarea Contestatiilor; anularea
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iiIor fiscale nr.
51925/05.07.2007 emis� de Administra�ia Finantelor Publice a Municipiului Timi�oara, criticând
aceste acte ca netemeinice �i nelegale. S-a mai solicitat, pe cale de consecinta   exonerarea
reclamantei de la plata sumei de ... lei ce reprezint�:  ...  - majorare de întârziere pentru sumele
cuprinse în Declaratia nr....; ...  lei - majorare de întârziere pentru sumele cuprinse în Declara�ia
nr....  - 47 lei - majorare de întârziere pentru sumele cuprinse în Declaratia nr. ....

Reclamanta a solicitat instantei de judecat� s� dispun� pârâtelor s� refac� procedurile
de compensare �i, pe cale de consecin��, notele de compensare în care s-a �inut  cont de
dispozitiile Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.  ...

În motivare, reclamanta a invocat nulitatea Deciziei referitoare la obligatiile de plat�
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr....  actui administrativ fiscal ce constituie titlul de creant�
fiscal� - întrucât a fost emis� cu înc�lcarea prevederilor art. 43 alin. 2 lit. j) din Codul de
procedur� fiscal�, necon�inând men�iuni privind audierea contribuabilului. În actul administrativ
fiscal nu se face nici o mentiune privind audierea contribuabilului, fiind înc�lcate, de asemenea,
prevederile art. 9 din Codul de procedur� fiscal�, care instituie ca principiu fundamental al
procedurii fiscale dreptul de a fi ascultat, ceea ce atrage, a�a curr) a ar�tat �i literatura de
specialitate - „anularea actului administrativ fiscal".

Reclamanta a învederat c� în al doilea rând, accesoriile calculate prin actul
administrativ fiscal atacat nu sunt datorate, fiind calculate în mod gre�it de c�tre organul fiscal,
ne�inându-se cont de faptul c� reclamanta este creditoare in raportul juridic fiscal, având un total
TVA de rambursat, la data de  ...  în sum� de  ...lei. Prin urmare, sumele datorate cu titlu de
impozit pe profit trebuiau compensate cu sumele pe care creditorul bugetar le avea de rambursat.



S-a subliniat c� prin sentinta civil� nr. 76 pronun�at� de c�tre Tribunalul Timi� la data
de ..  în dosarul  nr.   R�mas�  irevocabil� prin Decizia nr....  pronun�at� la data de  ... de c�tre
Curtea de Apel Timi�oara - Sec�ia Contencios Administrativ �i Fiscal s-a dispus admiterea
actiunii în contencios administrativ a reclamantei �i, pe cale de consecin��, anularea Deciziei nr.
...  emis� de c�tre Direc�ia General� a Finan�elor Publice Timi� - Biroul Solu�ionarea
Contestatiilor, precum �i a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite
de inspec�ia fiscal� nr. ... emise de Directia General� a Finantelor Publice Timi� - Activitatea de
Inspec�ie Fiscal�, date în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de  ...  de c�tre ec....
- consilier superior �i ec. P ... - inspector asistent în cadrul DGFP Timi� - S.A.F. Timi� - A.LF.,
�i, prin urmare, exonerarea de la plata sumei de   ... lei vechi stabilite în sarcina reclamantei, din
care TVA de rambursat ...  lei vechi.

S-a învederat c� reclamanta a formulat cerere de compensare a sumelor datorate cu titlu
de impozite cu taxa pe valoarea ad�ugat� ce urma s� fie rambursat�, îns� aceast� cerere nu a fost
solu�ionat� pân� la pronun�area hot�rârii judec�tore�ti ar�tate, organul fiscal find obligat s�
dispun� compensarea de la data depunerii cererii, astfel c� impozitele puse în sarcina reclamantei
�i, pe cale de consecin��, accesoriile acestora, nu sunt datorate. Organul de solu�ionare a
contestatiei a re�inut în Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor
fiscale nr...faptul c� reclamanta a comunicat hot�rârile judec�tore�ti ar�tate, îns� „aceste sume au
devenit certe dup� data de  ... când Sentinta Civil� nr. ...  �i Decizia Civi/� nr.... au fost învestite
cu formula Definitiv� �i irevocabil�, deci nu erau la dispozitia organului fiscal ca s� se procedeze
la compensarea debitelor istorice cu alte disponibilit��i decât cele din care s-au compensat prin
notele de compensare întocmite". Astfel, organul de solu�ionare a contestatiei, ca �i organul
emitent al deciziei atacate, de�i fac parte din structura administrativ� a Direc�iei generale a
Finantelor Publice Tuni�, care a fost parte în respectiva cauz� de contencios administrativ fiscal, a
refuzat s� ia în considerare dispozitivul unei hot�râri judec�tore�ti intrate în puterea lucrului
judecat �i s� �in� cont de efectele juridice generate de aceasta. Organul fiscal nu a luat în calcul
faptul c� prin sentinta civil� nr. .. pronun�at� de c�tre Tribunalul Timi� la data de  ... s-a dispus
anularea Deciziei nr.... emise de c�tre Directia General� a Finantelor Publice "Timi� - Biroul
Solutionarea Contestatiilor, precum �i a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare Dosar nr.... stabilite de inspectia fiscal� nr....  emise de Directia General� a
Finanlelor Publice Timi� - Activitatea de Inspeclie Fiscal�, ceea ce atrage consecinta unei
repuneri în situatia anterioar� emiterii acestor acte administrative fiscale. Prin urmare, având în
vedere faptul c� efectul principal al anul�rii const� în realizarea unei adev�rate restitutio în
integrum, actele anulate de instant�  nu mai produc nici un efect juridic, înc� de la momentul
emiterii lor, ceea ce atrage urmarea c� toate conseciniele fiscale produse în baza lor sunt
înl�turate. Astfel, toate sumele considerate ca datorate în baza actelor administrative fiscale
anulate prin sentinia precizat� trebuie considerate ca nedatorate (cu efect retroactiv). Pe cale de
consecinl�, toate actele �i formalit�tile  fiscale întreprinse ulterior emiterii lor, în care s-a luat în
calcul ca fiind datorat� sumele stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspeclia fiscal� nr.... emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice
Tîmi� - Activitatea de Inspeclie Fiscal� î�i pierd orice efect juridic, fiind acte subsecvente
acestuia, sumele respective trebuind considerate ca neflind datorate niciodat�, astfel c� toate
compens�rile �i celelalte acte de procedur� fiscale întreprinse trebuie refacute.

În drept, au fost invocate prevederile art. 218 din O.GG nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal� aprobat� prin Legea nr. 174/2004, republicat�, art. 1, art. 8, art. 10 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004 �i pe textele legale invocate.

La data de 24.04.2008 pârâta DGFP TIMI� , a depus la dosarul cauzei întâmpinare,
prin care a solicitat instanlei de contencios administrativ respingerea acliunii formulate de c�tre
reclamanta ca fiind neîntemeiat�, mentinerea ca temeinice �i legale a înscrisurilor a c�ror anulare



s-a solicitat de c�tre societatea reclamanta, prin care s-a stabilit obliga�ii în sarcina petentei în
suma de ..  lei care au fost compensate cu TVA de rambursat.

În ap�rare, pârâta DGFP TIMI� a învederat c� se solicit� respingerea exceptiei invocate
de c�tre petenta ca fiind neîntemeiat�, ar�tând c� în conformitate cu art. 46 din OG nr. 92/2003,
actualizat�, nulitatea actului administrativ fiscal este atrasa de:" Lipsa unuia dintre elementele
actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele �i calitatea persoanei împuternicite a
organului fiscal, numele �i prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului
administrativ sau a semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excep�ia prev�zut� la
art. 43 alin (3) �i anume: Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin. (2) prin intermediul
mijloacelor informatice este valabil �i în cazul în care nu poarta semn�tura persoanelor
împuternicite ale organului fiscal potrivit legii, �i stampila organului emitent, dac� îndepline�te
cerintele legale aplicabile în materie - s.n.) , atrase nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata
la cerere �i din oficiu".

Fa�� de aceste considerente legale pârâta DGFP TIMI� a solicitat a se observa c�
excep�ia invocata de c�tre reclamanta nu are corespondent în continutul art. 46 din O.GG nr.
92/2003, astfel c� a solicitat respingerea excep�iei ca neîntemeiat�.

Pârâta DGFP Tîmi� a ar�tat, pe fondul cauzei, c� reclamanta a depus decontul cu suma
negativa de TVA cu optiune de rambursare nr. ... aferent lunii ianuarie 2005, în suma de  ... lei �i
decontul negativ de TVA cu op�iune de rambursare nr....  în suma de  ...  lei. Astfel societatea
petenta a solicitat compensarea impozitului pe profit cu TVA dup� cum urmeaz�: conform
adresei nr....  suma de  ...lei - impozit pe profit aferent trim...  din decontul de TVA ...  �i decontul
de TVA nr..... ; conform adresei nr....  suma de  ...lei - reprezentând impozit pe profit conform
declaratiei privind impozit pe profit pe anul 2004, obliga�ia de plata declarat� de c�tre societate
find în suma de ... lei - declaratia nr.....

 11875/30.04.2005. Conform deciziei de impunere privind obliga�ii fiscale
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscala nr... emisa de c�tre ACF din cadrul DGFP TIMI5 , s-au
stabilit urm�toarele: s-a respins suma de ...lei solicitata la rambursare prin decontul negativ cu
op�iune de rambursare nr....  �i suma de  ... lei prin decontul negativ cu op�iune de rambursare nr.
... stabilindu-se obliga�ii suplimentare de plat� �i accesorii dup� cum urmeaz� obliga�ii
suplimentare ...lei; major�ri întârziere ...  lei; penalit��i întârziere  ... lei; obliga�ii suplimentare ..
lei; major�ri de întârziere  ...  lei; penalit��i de întârziere  ... lei.

Pârâta a învederat c� în sus�inerea actiunii, reclamanta a ar�tat c� accesoriile calculate
prin actul administrativ fiscal atacat nu sunt datorate, fiind calculate în mod gre�it de c�tre
organul fiscal, care nu a tinut seama de faptul c� societatea avea TVA de rambursat la data de ...
în suma de ... lei. Reclamanta a mai ar�tat c� a formulat cerere de compensare a sumelor datorate
cu titlul de impozite cu taxa pe valoarea ad�ugata care urma sa fie rambursat�, aceasta cerere
nefiind solu�ionat� pân� la pronun�area hot�rârii judec�tore�ti prin care a fost exoneret� de la
plata TVA, organul fiscal dispunând compensarea de la data depunerii cererii, societatea petenta
sus�inând îns� ca impozitele �i accesoriile puse în sarcina sa nu sunt datorate.

Fa�� de aceste aspecte pârâta a învederat c�, în ceea ce prive�te debitul în suma de ...
lei, reprezentând impozit pe profit, declarat conform declara�iei nr.... a fost stins cu TVA aprobat
la rambursare conform deconturilor negative de TVA cu op�iune de rambursare aferente lunilor
septembrie 2005, octombrie 2005, martie 2006, mai 2006, iunie 2006. Debitul în suma de  ...0 lei
declarat conform declaratiei nr.... a fost compensat cu nota de compensare ...  din TVA aprobata
la rambursare conform decontului negativ cu optiune de rambursare nr....  Debitul în suma de ...
lei declarat conform declaratiei nr.... a fost stins prin nota de compensare  ...  din TVA aprobata la
rambursare conform decontului negativ de TVA cu op�iune de rambursare nr. ...



 �i nota de compensare nr....din TVA aprobat� la rambursare conform decontului
negativ de TVA cu op�iune de rambursare ..  precum �i printr-o diminuare provenit� din
declaratia nr. ..

S-a mai învederat de c�tre organele fiscale c� s-au calculat major�ri de întârziere în
suma de ..lei la impozitul pe profit de la data declar�rii acestuia pân� la data compens�rii
debitelor, conform declaratiei nr. ..  în temeiul prev�zut de art. 116 din O.G. nr. 92/2003,
republicata, suma care a fost compensat� dup� cum urmeaz�  ...  lei prin nota de compensare nr.
... din TVA aprobat la rambursare conform decontului negativ de TVA cu optiune de rambur_saxe
nr.... lei prin nota de compensare nr....  din TVA aprobat la rambursare cf. decontului negativ de
TVA cu optiune de rambursare nr....  lei prin nota de compensare ... din TVA aprobat la
rambursare conform decontului cu op�iune de rambursare nr.....

Fa�� de aceste aspecte pârâta DGFP Timi� a învederat c� societatea reclamanta a
transmis prin adresa înregistrata la AFP TIMI�OARA sub nr...., sentinta civila nr. ...  definitiva �i
irevocabil�, prin care se dispune anularea deciziei de impunere privind obliga�ii fiscale
suplimentare cu consecinta exoner�rii reclamantei de la plata sumei de  ...  lei, reprezentând
impozit pe profit �i TVA , care a fost operat� de c�tre organele fiscale în fi�a de evident� pe
pl�titor iar sumele au fost restituite societ��ii conform Notei de restituire nr. ... . În aceste conditii,
organele fiscale au considerat c� obliga�iile accesorii instituite prin decizia în cauza au fost
calculate conform prevederilor O.G. nr. 92/2003, republicat�.

Pârâta a mai ar�tat c�, în ap�rarea sa, reclamanta nu a tinut cont de faptul c�, în
conformitate cu prevederile art. 112 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003 „Organul fiscal poate efectua
compensare din oficiu on de câte ori constata existenta unor crean�e reciproce...", de la data
declar�rii impozitului pe profit pân� la data compens�rii debitelor, organele fiscale au procedat în
conformitate cu prevederile art. 116 alin. 1 din acela�i act normativ, calculând major�ri de
întârziere. Drept pentru care pârâta a considerat c� în mod întemeiat organele  fiscale au procedat
la calculul major�rilor de întârziere în suma de  ...  lei, de la data declar�rii impozitului pe profit �i
pân� la data compens�rii debitelor din TVA aprobat la rambursare conform deciziei nr. .... Aceste
sume devenind certe dup� data de  ...  când sentinta civil� nr....  �i decizia nr...  au fost investite cu
formula executorie, fiind definitive �i irevocabile, organele de control nu au avut posibilitatea sa
procedeze la compensarea debitelor istorice cu alte disponibilit��i decât cele din care s-au
compensat prin notele de compensare la care s-a f�cut referire.

La data de ...  pârâta A.F.P. Timi�oara, a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care
a solicitat instanlei - referitor la exceptia nulit�tii Deciziei nr....  emisa de A.F.P. Timi�oara,
respingerea exceptiei nulit�lii ca neîntemeiata, iar pe fondul cauzei, respingerea acliunii ca
neîntemeiata �i men�inerea ca temeinice legale a Deciziei nr....  emis� de D.GF.P. Timi�, a
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii obligaliilor fiscale nr.... emisa de A.F.P.
Timi�oara, pentru suma totala de ... lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe
profit.

În ap�rare, pârâta a învederat c� având în vedere constat�rile organelor fiscale,
sustinerile societ�lii reclamante, documentele existente la dosarul cauzei �i prevederile legale în
vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare - referitor la exceplia nulit�lii Deciziei
nr....  emisa de A.F.P. Timi�oara, se solicit� respingerea excep�iei nulit�tii ca neîntemeiat�.

S-a ar�tat c� referitor la lipsa mentiunilor privind audierea contribuabilului din actul
administrativ fiscal, invocat de societatea petent� ca fiind emis cu înc�lcarea prevederilor art. 43
alin. 2 lit. j) din ...OG NR. . 92/2003 cu modific�rile ulterioare �i cu privire la faptul ca în actul
administrativ fiscal nu se face nici o mentiune privind audierea contribuabilului, trebuie re�inute
prevederile art. 46 din O.G nr. 92/2003, actualizata, motiv pentru care s-a solicitat a se constatat
c� lipsa menliunilar privind audierea contribuabilului nu se reg�se�te printre elemente de
atragerea a nulit�tii actului administrativ fiscal.



Pârâta a sustinut c� în cauza sunt aplicabile dispozi�iile art. 9, alin. 2 lit. c) din O.G nr.
92/2003 privind C. pr. fiscal�, care instituie exceptii de la regula ascult�rii contribuabilului,
anumite situalii printre care �i cazul în care se accepta informaiiile prezentate de contribuabil, pe
care acesta le-a dat într-o declara�ie sau într-o cerere. Astfel în cazul de fata, Decizia referitoare la
obliga�iile de plata accesorii obligaliilor fiscale nr... a fost emisa de A.F.P. Timi�oara pe-baza
propriilor declara�ii depuse de c�tre contribuabilul S.C. "J ...  la organele fiscale, respectiv pe
baza Declaratiilor fiscale nr...  care cuprind informa�ii prezentate de c�tre contribuabil cu privire
la impozitul pe profit �i pe care organele fiscale le-au acceptat ca atare. În consecin�a, de regul�,
în cazul deciziilor de calcul a accesoriilor aferente obligatiilor fiscale, care sunt emise pe baza
informatiilor prezentate de contribuabil �i pe care acesta le-a dat în declara�ii fiscale depuse la
organul fiscal, nu este obligatorie ascultarea contribuabilului, conform dispoziliilor art. 9, alin. 2
lit. c) din O. G. nr. 92/2003 privind C.pr. fiscal�.

Pârâta AFP Timi�oara a solicitat, pe fondul cauzei, respingerea ac�iunii ca neîntemeiat�
�i men�inerea ca temeinice �i legale a Deciziei nr...  emisa de D.GF.P. Timi�, a Deciziei
referitoare la obliga�iile de plata accesorii obliga�iilor fiscale nr....  emisa de A.F.P. Timi�oara,
pentru suma totala de  ..  lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului profit.

S-a învederat c� în ceea ce prive�te fondul cauzei, pârâta î�i mentine punctul de vedere
exprimat pe larg în cuprinsul Deciziei nr...  emisa de D.G.F.P. Timi�. Astfel s-a concluzionat c�
astfel compens�rile s-au efectuat de c�tre organele fiscale ale A.F.P. Timi�oara în condi�iile
prev�zute de art. 112 alin. 4) din O.G nr. 92/2003, republicat�. De asemenea, organele fiscale au
calculat major�rile de întârziere de la data declar�rii  impozitului pe profit pân� la data
compens�rii debitelor, conform prevederilor art. 116 alin. 1) din O.G nr. 92/2003, republicata �i
actualizat�. Astfel organul fiscal a procedat legal la calculul major�rilor de întârziere în suma de ..
lei de la data declar�rii impozitului pe profit pân� la data compens�rii debitelor, din TVA aprobat
la rambursare, conform deciziei nr....  în conformitate cu prevederile O.G nr. 92/2003 republicata,
drept pentru care se impune respingerea în totalitate ca neîntemeiata a ac�iunii în contencios
administrativ formulata de reclamant� pentru suma de ...  lei, reprezentând majorari de întârziere
aferente impozitului pe profit.

La termenul de judecat� din ...  la cererea reclamantei în cauz� s-a dispus efectuarea
unei expertize contabile, expertiz� al c�rui raport a fost întocmit de expert B ...  raport ce se afl�
al filele 96-127 din dosar.

Impotriva acestui raport pârâtele D.G F.P. Timi� �i A.F.P. Timi�oara au formulat
obiecliunii în cauz�, filele 129-138, obiectiunii ce au fost solutionate de c�tre acela�i expert,
aflate la filele 143-145 din dosar.

Analizând actele �i lucr�rile dosarului,instan�a retine urm�toarele:
Prin decizia nr....  emis� de pârâta A.FP. Timi�oara s-a stabilit în sarcina reclamantei

obliga�ia de plat� a sumei de ...  lei, ce se comune din: ... lei - majorare de întârziere pentru
sumele cuprinse în Declara�ia nr....;  ...lei - majorare de întârziere pentru sumele cuprinse în
Declaratia nr.... �i ...lei - majorare de întârziere pentru sumele cuprinse în Declaratia nr. ....

Impotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestatie, ce a fost solutionat� de
pârâta D..G.F.P. Timi� prin decizia nr....  prin care s-a respins ca neîntemeiat� contesta�ia pentru
suma de  ...ei.

De asemenea s-a respins, ca neîntemeiat� contestatia reclamantei �i în ceea ce prive�te
nulitatea deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obligatiilor fiscale nr....emis�
de Administratia Finan�elor Publice a Municipiului Timi�oara.

În motivarea deciziei, organul de control a retinut c� reclamanta a depus decontul cu
suma negativa de TVA cu optiune de rambursare nr....  aferent lunii ianuarie 2005, în suma de
...lei �i decontul negativ de TVA cu optiune de rambursare nr.... în suma de  ...  lei. Astfel
societatea petenta a solicitat compensarea impozitului pe profit cu TVA dup� cum urmeaz�:
conform adresei  nr.   suma de  ...  - impozit pe profit aferent trim...., din decontul de TVA ... �i



decontul de TVA nr....; conform adresei nr...., suma de  ...  lei - reprezentând impozit pe profit
conform declaraliei privind impozit pe profit pe anul 2004, obliga�ia de plata declarat� de c�tre
societate fiind în suma de  ... lei - declaratia nr....

Conform deciziei de impunere privind obliga�ii fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia
fiscala nr...., emisa de c�tre ACF din cadrul DGFP TIMI� s-au stabilit urm�toarele: s-a respins
suma de ...  lei solicitata la rambursare prin decontul negativ cu optiune de rambursare nr. ... �i
suma de  ...  lei prin decontul negativ cu optiune de rambursare nr....  stabilindu-se obligatii
suplimentare de plat� �i accesorii dup� cum urmeaz� : obliga�ii suplimentare  ...lei; major�ri
întârziere  ...  lei; penalit��i întârziere ... lei; obliga�ii suplimentare  ...lei; major�ri de întârziere ...
lei; penalit��i de întârziere ... lei, iar conform deciziei de rambursare TVA nr.... �i ...se respinge
TVA solicitat la rambursare în sum� de ...  lei, respectiv în sum� de ...lei.

Opinia expertului contabil este c� termenul ce trebuia luat in calcul pentru realizarea
compens�rilor sumei totale de ... raportata la prevederile O.M.F.P nr. 967/06.07.2005 este de 45
de zile de la data depunerii decontului de TVA cu sume negative cu  optiune de rambursare �i nu
mai târziu de ziua urm�toare primirii dosarului solicit�rii, dat� la care compartimentul de
specialitate trebuia s� întocmeasc� decizia de rambursare a TVA, respectiv de compensare.

Fat� de cererea de compensare depus� de reclamant� la A.F.P. Timi�oara sub nr... prin
care solicita compensarea sumei de  ... lei impozit pe profit din soldul sumei negative a TVA
solicitat la rambursare prin decontul de TVA pe luna septembrie 2005, în valoare de ... lei,
respectiv cererea de compensare depus� la pârâta A.F.P. Timi�oara sub nr....  prin care solicita
compensarea sumei de  ...  lei impozit pe profit din soldul sumei negative a TVA solicitat� la
rambursare prin decontul de TVA pe luna martie 2006, în valoare de ... lei, opinia expertului
contabil este  c� termenul ce trebuia luat în calcul pentru realizarea compens�rilor, raportat la
prevederile O.M.F.P nr. 967/06.07.2005, este de 45 zile de la data depunerii cererilor de
compensare.

Expertul contabil conform concluziilor aflate la filele 123-124 din dosar,
concluzioneaz�, c� ar fi justificat� �i legal� efectuarea integral� a compens�rilor pentru suma de
... lei din soldul sumei negative a TVA solicitat� la rambursare de ... lei, respectiv a sumei de ...
lei impozit pe profit din soldul sumei negative a TVA solicitat� de reclamant� la rambursare prin
decontul de TVA pe luna septembrie 2005, în valoare de ...  lei, precum �i a sumei de  ... lei
impozit pe profit din soldul sumei negative a TVA solicitat� la rambursare prin decontul de TVA
pe luna martie 2006, în valoare de ... lei, de c�tre organele fiscale pân� la concurenta obligatiei
fiscale privind impozitul pe profit datorat �i solicitat a se compensa din TVA de rambursat.

În urma compens�rilor, expertul contabil a ar�tat c� nu ar r�mâne restante în urma
c�rora reclamantei s� i se calculeze accesorii.

Pârâta D.G.F.P. Timi� prin întâmpinarea depus� al dosar a învederat c�, în ceea ce
prive�te debitul în suma de ...  lei, reprezentând impozit pe profit, declarat conform declara�iei
nr....  a fost stins cu TVA aprobat la rambursare conform deconturilor negative de TVA cu
optiune de rambursare aferente lunilor septembrie 2005, octombrie 2005, martie 2006, mai 2006,
iunie 2006. Debitul în suma de ... lei declarat conform declaratiei nr... a fost compensat cu nota de
compensare ...din TVA aprobata la rambursare conform decontului negativ cu optiune de
rambursare nr.... Debitul în suma de .. lei declarat conform declaratiei nr....  a fost stins prin nota
de compensare  ...  din TVA aprobata la rambursare conform decontului negativ de TVA cu
optiune de rambursare nr....  �i nota de compensare nr....  din TVA aprobat� la rambursare
conform decontului negativ de TVA cu optiune de rambursare ...  precum �i printr-o diminuare
provenit� din declara�ia nr. ....

Intrucât expertul desemnat în cauz� a ar�tat c� accesoriile calculate de organele fiscale
prin actele administrativ fiscale atacate nu sunt datorate, find calculate în mod gre�it de c�tre
organul fiscal, care nu a tinut seama de faptul c� societatea avea TVA de rambursat la data de ...
�i c� reclamanta a formulat cerere de compensare a sumelor datorate cu titlul de impozite cu taxa



pe valoarea ad�ugata care urma sa fie rambursat�, instanta în baza disp. art. 1 �i urm. din Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ a admis ac�iunea ca fiind întemeiat� �i a dispus
anularea deciziei nr. 762/209/16.11.2007 emis� de D.G.F.P. Timi� �i a deciziei referitoare la
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr....  emis� de A.F.P. Timi�oara, ca fiind
nelegale, cu exonerarea reclamantei de la plata sumei de ...  lei cu titlu de major�ri de întârziere,
compuse din: ...  lei major�ri de întârziere pentru sumele cuprinse în Declara�ia nr. ...;  ...  lei
major�ri de întârziere pentru sumele cuprinse în Declaratia nr...  �i  ... lei major�ri de întârziere
pentru sumele cuprinse în Declara�ia nr. ...

În baza disp. art. 149 alin. 5 din titlul VI „Taxa pe valoarea ad�ugat�" din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, modificat �i disp. art. 82 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, instanta va obliga pârâtele s� refac� procedurile de compensare cu
reclamanta, respectiv notele de compensare în care s-a linut cont de dispoziliile deciziei nr. ...
emis� de A.F.P. Timi�oara.

În baza disp. art. 274 C. pr. civil�, pârâtele aflându-se în culp� procesual� vor fi obligate
la plata c�tre reclamant� a sumei de  ...lei cheltuieli de judecat�, compusa   din 4 lei c/v tax� de
timbru, 0,3 lei timbru judiciar �i ...  lei onorariu expert contabil, conform decontului �i notei de
calcul aflat� al fila 96 din dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOT�R��TE

Admite ac�iunea formulat� de reclamanta SC J ... cu sediul în T ..  în contradictoriu cu
pârâtele DIRECTIA GENERAL� A FINANTELOR PUBLICE TIMIS,  �i ADMINISTRATIA
FINAN�ELOR PUBLICE TIMI�OARA, 

Dispune anularea deciziei nr. ...  emis� de D.G.F.P. Tîmi� �i a deciziei referitoare la
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr....  emis� de A.F.P. Timi�oara, cu
exonerarea reclamantei de la plata sumei de  ... lei cu titlu de major�ri de întârziere.

Oblig� pârâtele s� refac� procedurile de compensare cu reclamanta, respectiv notele de
compensare în care s-a �inut cont de dispoziiiile deciziei nr....  emis� de A.F.P. Timi�oara.

Oblig� pârâtele la plata c�tre reclamant� a sumei de  ....
Definitiv� �i executorie.




