
Dosar nr...
ROMANIA
TRIBUNALUL TIMIS

SENTINTA CIVILA NR. ...
�edin�a publica  ...

Pe rol se afla judecarea actiunii formulat� de reclamanta SC S ... In  contradictoriu cu
pârâtele DIRECTIA GENERAL� A FINANTELOR PUBLICE TIMIS  �i
ADMINISTRATIA FINAN�ELOR PUBLICE. TIMI�OARA, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal f�cut în �edint� public�, se prezint� pentru reclamant� av. .. pentru
pârâta DGFP Timi� c .j.  ...

Procedura legal îndeplinit�.
Dup� deschiderea dezbaterilor s-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefiera de �edinj�,

dup� care reprezentantele p�riilor prezente, arat� c� nu mai au de formulat alte cereri �i de
administrat alte probe.

Instanta 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 acord� cuvântul asupra actiunii formulate.

Reprezentanta reclamantei solicit� instan�ei de judecat� admiterea în parte a actiunii,
anularea parlial� a tuturor actelor, conform concluziilor raportului de expertiz�, pentru suma
de  ..  cu cheltuieli de judecat� �i depune dovada cheltuielilor de judecat�.

Reprezentanta DGFP Timi� solicit� instan�ei de judecat� respingerea, în totalitate, a
actiunii.

TRIBUNALUL

Deliberând, asupra actiunii constat� c�:
Prin actiunea înregistrat� pe rolul Tribunalului Timi� sub nr.... la data de

..reclamanta SC S ..  a solicitat instantei de judecat�, în contradictoriu cu pârâtele
DIREC�IA GENERAL� A FINANTELOR PUBLICE TIMI� �i ADMINISTRATIA
FINAN�ELOR PUBLICE TIMI�OARA, anularea partial� a Deciziei de impunere privind
obliga�iile suplimentare de plat� nr... anularea par�ial� a Raportului de inspectie fiscala
înregistrat sub nr....; anularea par�ial� a Deciziei nr....  cu obligarea pârâtelor la plata
cheltuielilor de judecat�. 

În motivarea actiunii, reclamanta a învederat c� prin anularea par�ial� în�elege

anularea m�surilor dispuse prin raportul de inspeclie fiscal� prin care s-au stabilit obliga�ii
de plal� suplimentare privind TVA în cuantum de 1.179 lei, respins� la rambursare �i în
consecin��, exonerarea reclamantei de la platy acestei taxe pe valoare ad�ugat�.

Reclamanta a învederat c� în urma controlului efectuat de c�tre inspectorii din
cadrul  D.GF.P. Timi� în data de 10.10.2007 la sediul societ��ii, s-a stabilit printre
alte masuri dispuse prin Raportul de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr./..  "un
TVA nedeductibil de  ...lei", iar prin Decizia de impunere nr...  a fost imputat�, pe



lâng� alte sume de bani, �i suma de  ... lei reprezentând "TVA dedus de pe facturi
de servicii cazare pentru alte persoane decât salariatii proprii �i administratori".
Impotriva acestor masuri reclamanta a formulat contestatie prin care a solicitat
anularea par�iala atât a Deciziei de impunere cât �i a Raportului de Inspec�ie
Fiscal�, contestând în acest mod obliga�iile suplimentare de plata stabilite în
sarcina sa privind TVA în suma de ...  respinsa la rambursare. Aceasta contesta�ie a
fost respinsa prin Decizia nr...  emis� de c�tre D.GF.P. Timi� - Biroul de
solulionare a contesta�iilor.

Reclamanta a solicitat instanlei de judecat� s� constate c� atât Raportul de inspectie
fiscal� înregistrat sub nr. 3545/10.10.2007, cât �i Decizia de impunere nr. 639/10.10.2007
precum �i Decizia nr. 78/24/04.02.2008 sunt nelegale, deoarece a�a cum s-a ar�tat, prin
Raportul de inspectie fiscala s-a stabilit un TVA nedeductibil de .. lei deoarece "a fost dedus
TVA de pe facturi fiscal emise de c�tre furnizori care reprezint� servicii de cazare pentru
persoane care nu sunt nici salaria�i nici administrator ai societ�tii".

Reclamanta a învederat c� în conformitate cu pct. 3.8 lit. a din contractul pentru
implementarea pachetului de programe Oracle destinat mediului de afaceri, încheiat la data
de 15 septembrie 2006 între societatea reclamant� (fosta S.C. O .. t S.R.L.) �i S.C. C ...
S.A., reclamanta a fost obligat� sa suporte costurile de transport, cazare, diurna angaja�ilor
societ��ii C ..  precum �i alte costuri suplimentare aferente deplas�rilor. In acest mod,
reclamanta a încercat s� minimalizeze costul contractului prin impunerea conditiilor de
cazare stabilite de c�tre reclamant� la un pre� modic �i astfel, s� evite pe cât posibil,
decontarea facturilor de cazare cu costuri mult mai ridicate emise pe numele societ�tii
cocontractuale.

Reclamanta a subliniat c� a�a cum se specifica �i în pct.3.8 lit. a din contract,
serviciile de cazare au fost achitate direct fie de c�tre S.C. C ..., pe baza ordinelor de
deplasare �i a documentelor justificative �i ulterior au fost refacturate c�tre societatea
reclamant�, fie aceste servicii de cazare au fost achitate direct de c�tre societatea reclamant�
în baza unei liste emise de c�tre partea cocontractanta care cuprindea toti consultanlii care
venit în România �i au prestat servicii la sediul societ��ii SC S.., numele acestor consultanti
reg�sindu-se pe facturile de cazare.

S-a ar�tat c� organul de control a luat în considerare doar serviciile de cazare
achitate direct de c�tre S.C. C..... i care au fost ulterior refacturate c�tre reclamant�, nu �i
serviciile de cazare achitate direct de c�tre societatea reclamant�, de�i contractul dintre p�r�i
prevede suportarea costurilor de cazare de c�tre reclamant� indiferent dac� acestea sunt
achitate de c�tre aceasta direct societ�lii care ne-a pus la dispozitie serviciile de cazare, sau
dac� acestea sunt pl�tite de cocontractant �i apoi refacturate c�tre reclamant�, ceea ce este
lipsit atât de legalitate cât �i de echitate. Reclamanta a învederat c� valoarea acestor servicii
de cazare a fost capitalizat� �i nu inclusa direct pe cheltuielile societ��ii, în conformitate cu
prevederile pct. 54 din sectiunea 7 a OMF 1752/2005 potrivit c�ruia "costul de achizitie al
bunurilor cuprinde pretul de cump�rare, taxa de import �i alte taxe, cheltuieli de transport,
manipulare �i alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor respective".

S-a mai ar�tat c� a�a cum se prevede �i în contractul încheiat intre societatea
reclamant� �i S.C. C ...  S.A., "in cazul în care costurile mentionate anterior sunt  suportate
direct de c�tre Comitent, acestea se considera costuri aferente proiectului �i nu sunt incluse
în suma totala mentionata la punctul 9.1" (respectiv pretul contractului).

Fat� de aceste motive reclamanta a considerat c�, în mod nelegal a fost imputat�
suma de ...  lei "reprezentând TVA dedus� de pe facturi de servicii cazare pentru alte
persoane decât salarialii proprii �i administrator", în conditiile în care exista un temei



contractual care obliga la suportarea cheltuielilor de cazare pentru angajatii S.C. C ... S.A. �i
în conditiile în care inspectorii fiscali au luat în considerare la stabilirea TVA deductibil, în
baza contractului mentionat, serviciile de cazare achitate direct de c�tre S.C. C .. S.A. �i
ulterior refacturate c�tre reclamant�.

Pentru aceste considerente, reclamanta a solicitat instantei de judecat� s� admit�
actiunea a�a cum a fost formulat� �i s� dispun� anularea în parte atât a Deciziei de impunere
privind obliga�iile suplimentare de plat� nr.... a Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat
sub nr.... cât �i a Deciziei nr....  în sensul anularii masurilor dispuse prin raportul de
inspec�ie fiscal� prin care s-au stabilit obligatii de plata suplimentare privind TVA în
cuantum de  ...  lei, respins� la rambursare �i în consecinta, exonerarea reclamantei de la
plata acestei taxe pe valoare ad�ugata. S-a solicitat, de asemenea, obligarea pârâtei la plata
cheltuielilor de judecat�.

În drept, s-au invocat dispozitiile pct. 54 din sectiunea 7 a OMF 1752/2005, art.
969 Cod Civil, Legea nr. 571/2003 cu modific�rile ulterioare, H.G nr. 44/2004 cu
modific�rile ulterioare.

La data de 03.04.2008, pârâta DGFP Timi� a depus la dosarul cauzei întâmpinare,
prin care a solicitat instantei de judecat� s� resping� actiunea formulat� de c�tre reclamant�
ca fiind neîntemeiat� �i s� mentin� ca temeinice �i legale înscrisurile întocmite de c�tre
organele fiscale în procedura prealabil�, prin care se constat� ca suma de  ...  lei constituie
obliga�ie fiscal�, fiind respinsa la rambursare.

In ap�rare, pârâta a învederat c�, prin actiunea formulat�, reclamanta a ar�tat c�
solicita instantei anularea par�ial� a masurilor dispose prin Raportul de inspec�ie fiscal� prin
care s-au stabilit în sarcina reclamantei obliga�ii fiscale suplimentare privind TVA în suma
de  ...  lei, respinsa la rambursare �i in consecinta exonerarea societ�lii de la plata acestei
sume.

Pârâta a învederat c� în ceea ce prive�te suma de ...  lei, reprezentând TVA dedusa
de pe facturi de servicii cazare pentru alte persoane decât salariatii proprii �i administratori,
petenta, în ap�rarea sa, arata ca aceste servicii de cazare sunt aferente personalului care a
prestat servicii (personalizare �i implementare soft) pentru SC S ... în temeiul unor
contracte în care s-a prev�zut în mod expres prin negociere, ca aceste cheltuieli sa fie
suportate de c�tre societatea beneficiara a serviciilor, valoarea serviciilor facturate de
prestatori ar fi fost mai mare, incluzând �i recuperarea cheltuielilor cu deplasarea �i �ederea
în România.

Fa�� de aceste considerente, pârâta a considerat ca neîntemeiate argumentele
reclamantei, motivat prin faptul c� prin Raportul de inspectie fiscal�, partial contestat, s-a
stabilit TVA nedeductibila în suma de  ... lei, aferenta facturilor fiscale emise de c�tre
furnizori în anu1 2006, care reprezint� servicii de cazare pentru persoane care nu sunt
salariati sau administratori ai societ��ii, a�a cum rezult� din situatia prezentata de c�tre
societate în anexa nr. 6. În conformitate cu normele legale în vigoare, sunt considerate
cheltuieli deductibile   numai   cheltuielile  efectuate în scopul realiz�rii de venituri
impozabile, astfel c�, la art.21 alin. 2 din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare,
privind cheltuielile de transport �i cazare în tara �i str�in�tate, efectuate de c�tre salariati �i
administratori, respectiv pct. 29 din H.G. nn 44/2003 - Norme metodologice de aplicare a
Codului fiscal, cu modific�rile ulterioare, sunt prev�zute urm�toarele: Analiza în vederea
acord�rii deductibilit�tii cheltuielilor de transport �i cazare în �ar� si în str�in�tate, efectuate
de c�tre salaria�i �i administratori, se efectueaz� pe baza rezultatului contabil curent,
respectiv reportat.    Din textul de lege mentionat mai sus rezulta ca serviciile de cazare
pentru persoanele care nu sunt salariati sau administratori ai societ��ii nu sunt destinate
utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile nefiind respectate în acest caz prevederile art. 145



alin.3 lit. A din Legea nr. 571/2003 cu modific�rile ulterioare ". „Daca bunurile �i serviciile
achizitionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoana
impozabila înregistrata cu pl�titor de TVA, are dreptul sa deduc� : a.) TVA datorata sau
achitata , aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� sa fie livrate �i pentru
prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� sa fie prestate de c�tre o alta
persoana impozabil�".

Pârâta a învederat c� în prezenta spe�a pot fi aplicabile �i prevederile art. 129 alin.
3 lit. B din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare, care precizeaz� c�: „Prest�rile de
servicii efectuate în mod gratuit de c�tre o persoana impozabil� în scopuri care nu au
leg�tura cu activitatea sa economic� pentru uzul personal al angaja�ilor sau a altor persoane
".

Pentru aceste considerente, pârâta a apreciat c� se impune respingerea actiunii �i
mentinerea ca întemeiate a înscrisurilor întocmite în procedura prealabil� de c�tre organele
fiscale, care au stabilit c� suma de  ...  lei aferenta facturilor fiscale emise de c�tre furnizori
în anul 2006 este nedeductibil� fiscal.

La data de 26.05.2008, pârâta ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
TIMI�OARA a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii
ca neîntemeiat� �i menlinerea ca temeinice �i legale a actelor administrative fiscale atacate,
respectiv a Deciziei nr.... emisa de DGFP TIMIS   în solutionarea contestatiei prealabile, a
Deciziei de impunere nr,  �i a Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. ... emise de
A.F.P. Timi�oara, pentru obligatii fiscale suplimentare în suma de  ...  lei.

În ap�rare, pârâta a învederat c� astfel cu ocazia inspectiei fiscale efectuate de
organele de inspec�ie fiscala ale A.F.P. Timi�oara la sediul S.C. "S ...  S.R.L. Timi�oara
privind solutionare decont cu suma negativ� de TVA (rambursare TVA), organele de
control au efectuat verificarea fiscala a societ��ii, în urma c�ruia sa încheiat Raportul de
inspec�ie fiscal� înregistrat la A.F.P. Timi�oara sub nr. 545/10.10.2007, prin care s-au
constatat neregularit�li privind deducerea TVA în mod nelegal, realizate reclamant�.

În baza Raportului de inspectie fiscala nr. .. a fost emisa Decizia de impunere
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. ...  de c�tre
A.F.P. Timi�oara prin care s-au stabilit obligalii de plata suplimentare privind TVA în suma
de ...  suma care a fost respinsa la rambursare. Împotriva constat�rilor organelor fiscale
privind stabilirea obligaliilor fiscale suplimentare, dispusa prin Decizia de impunere nn .. �i
Raportul de inspeclie fiscala nr....  emise de A.F.P. Timi�oara, contestatoarea a exercitat
c�ile de atac prev�zute de O.G nr. 92/2003, respectiv a formulat contestalie, contestalie care
a fost respinsa ca neîntemeiata pentru întreaga suma de ...lei, prin Decizia nr.... emisa de
DGFP TIMIS.

Pârâta a învederat c� prin actiunea în contencios administrativ societatea
comerciala reclamanta solicita anularea parliala a Deciziei nr....  emisa de D.GF.P. Timi� în
solu�ionarea contestatiei prealabile, anularea parliala a Deciziei de impunere nr. ...  �i a
Raportului de inspectie fiscala înregistrat sub nr.... emise de A.F.P. Timi�oara, pentru
obliga�ii fiscale suplimentare în suma de  ...lei.

Pe fondul cauzei privind anularea actelor administrative fiscale, pârâta AFP
Timisoara  a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata �i mentinerea ca temeinic� �i
legal� a Deciziei de impunere nr....  emisa de A.F.P. Timi�oara în baza Raportului de
inspec�ie fiscala nr... pentru suma totala de  ...  lei. Pârâta a precizat c� î�i mentine punctele
de vedere exprimate pe larg în cuprinsul Deciziei nr....  emisa de D.GF.P. Timi�, drept
pentru care sustine �i respingerea actiunii ca nefondat� având in vedere c� reclamanta a
dedus TVA de pe facturi fiscale emise de fumizori care reprezint� servicii de cazare pentru



persoane care nu sunt nici salariati nici administratori ai societ��ii, situa�ie în care TVA
aferenta acestor servicii nu este deductibila întrucât serviciile de cazare nu sunt destinate
utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile.

Pârâta a învederat c� prin Raportul de inspectie fiscala nr....  organele de inspectie
fiscal� din cadrul A.F.P. Timi�oara au constatat, referitor la TVA în suma de ...  lei aferent�
facturilor fiscale emise de furnizori care reprezint� servicii de cazare, c� nu au fost
respectate prevederile legale ale art. 145 alin. 3, art. 129 alin. 3 lit. b) din Legea nr.
571/2003 cu modific�rile ulterioare, pct. 51 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 cu
modific�rile ulterioare, deoarece a fost dedus� TVA de pe facturi fiscale emise de furnizori
care reprezint� servicii de cazare pentru persoane care nu sunt nici salariati nici
administratori ai societ��ii a�a cum rezulta din situalia prezentata de societate. De asemenea,
nu au fost prezentate de c�tre societatea comercial� verificata deconturi de deplasare
aferente acestor persoane, pentru care s-au efectuat cheltuieli cu servicii de cazare. În
consecinta, s-a stabilit TVA nedeductibila aferenta acestor facturi fiscale în suma de  .. lei.

S-a învederat c� prin actiunea în contencios administrativ formulat� societatea
reclamant� a solicitat anularea în parte a obliga�iilor suplimentare stabilite de inspectia
fiscala prin Decizia de impunere nr.... �i Raportul de inspec�ie fiscala nr..... Obiectul
aciiunii în contencios administrativ îl constituie obligaiia fiscal�  în suma de ...  lei
reprezentând TVA nedeductibil�. S-a ar�tat c� reclamanta a sustinut c� aceste servicii de
cazare sunt aferente personalului care a prestat servicii (personalizare �i implementare soft)
pentru S.C. "S ... din Timi�oara, în baza unor contracte în care s-a prev�zut în mod expres
prin negociere ca aceste cheltuieli sa fie suportate de societatea beneficiara a serviciilor;
valoarea serviciilor facturate de prestatori ar fi fost mai mare, incluzând evident �i
recuperarea cheltuielilor cu deplasarea �i �ederea în România. S-a mai ar�tat c� reclamanta
a men�ionat c� furnizorul extern a prezentat o lista cu toti consultan�ii care au prestat
servicii la sediul S.C. "S ...din Timi�oara, numele acestor consultanti reg�sindu-se pe
facturile de cazare. Pârâta a subliniat c� astfel conform contractelor de prest�ri servicii, au
fost refacturate �i alte cheltuieli adiacente serviciilor respective, având la baza deconturi de
deplasare �i alte documente justificative, prezentate �i organului de inspec�ie fiscala în
timpul inspec�iei fiscale iar unele prevederi contractuale �i decizii de management au
impus conditii de cazare stabilite de S.C. "S ... S.R.L. din Timi�oara la costuri modice,
evitându-se astfel decontarea facturilor de cazare cu costuri mult mai ridicate. De asemenea
s-a mai ar�tat c� s-a mentionat c� valoarea acestor servicii a fost capitalizata �i nu inclusa
direct pe cheltuielile societ��ii, potrivit prevederilor pct. 54 din sec�iunea 7 a O.M.F. nr.
1.752/2005: "costul de achizitie al bunurilor cuprinde pre�ul de cump�rare, taxa de import
�i alte taxe, cheltuieli de transport, manipulare �i alte cheltuieli care pot fi atribuite direct
achizitiei bunurilor respective. "

Fa�� de aceste considerente pârâta AFP Timi�oara a ar�tat c� având în vedere
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, sustinerile societ��ii reclamante, documentele
existente la dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare în perioada verificata invocate
de societatea reclamanta �i de c�tre organele de inspec�ie, trebuie retinut c� prin Raportul
de inspectie fiscala s-a stabilit TVA nedeductibila în suma de ...  lei aferenta unor facturi
fiscale emise de furnizori în anul 2006, care reprezint� servicii de cazare pentru persoane
care nu sunt salariati sau administratori ai societ��ii, a�a cum rezulta din situatia prezentata
de societate. În conformitate cu actele normative în vigoare sunt considerate cheltuieli
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, astfel la
art. 21 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare (in forma aplicabila
în anul 2006), privind cheltuielile de transport �i cazare în tar� �i str�in�tate efectuate de



c�tre  salariati �i administratori, respectiv pct. 27-28 din H.G nr. 44/2004 - Norme
Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile ulterioare, (în forma aplicabila
în anul 2006).

Pârâta a învederat c� din textele legale aplicabile în materie rezult� c� serviciile de
cazare pentru persoane care nu sunt salaria�i sau administratori ai societ��ii, nu sunt
destinate utiliz�rii în folosul operatiunilor taxabile, nefiind respectate prevederile de la art.
145 alin. 3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare (în forma aplicabila în
anu12006).

Pârâta a ar�tat c� în cauza pot fi aplicabile �i prevederile art. 129 alin. 3) lit. b) din
Legea nr. 571/2003 cu modific�rile ulterioare.

Fa�� de aceste considerente pârâta a solicitat instantei de judecat� respingerea
cererii ca neîntemeiata �i mentinerea ca temeinice �i legale a actelor administrative fiscale
atacate, respectiv a Deciziei nr...  emisa de D.G F.P. Timi� în solutionarea contesta�iei
prealabile, a Deciziei de impunere nr.... �i a Raportului de inspectie fiscala înregistrat sub
nn ... emise de A.F.P. Timi�oara, pentru obliga�ii fiscale suplimentare în suma de ..lei.

La termenul de judecat� din 18 iunie 2008, la cererea reprezentantei reclamantei,
instanla a dispus efectuarea în cauz� a unei expertize contabile, expertiz� al c�rui raport a
fost întocmit de expert B ...  �i se afl� la filele 197-206 din dosar.

Pârâtele D.GF.P. Timi� �i A.F.P. Timi�oara au formulat obiectiunii la raportul de
expertiz� contabil�, obiecTiunii ce au fost solu�ionate de acela�i expert, �i se afl� la filele ...
din dosar.

Analizând actele �i lucr�rile dosarului, instan�a reline urmâtoarele:
Cu ocazia inspectiei fiscale efectuate de organele de inspectie fiscala ale A.F.P.

Timi�oara la sediul reclamantei S.C. "S ... Timi�oara privind solutionare decont cu suma
negativ� de TVA (rambursare TVA), organele de control au efectuat verificarea fiscala a
societ��ii, în urma c�ruia s-a încheiat Raportul de inspec�ie fiscal� înregistrat la A.F.P.
Timi�oara sub nr....

În baza Raportului de inspec�ie fiscala nr.... a fost emisa Decizia de impunere
privind obligaliile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspeclia fiscala nr. ... de c�tre
A.F.P. Timi�oara prin care s-au stabilit obliga�ii de plata suplimentare privind TVA în suma
de ... suma care a fost respinsa la rambursare. Împotriva constat�rilor organelor fiscale
privind stabilirea obliga�iilor fiscale suplimentare, dispusa prin Decizia de impunere nr. ...�i
Raportul de inspectie fiscala nr.... emise de A.F.P. Timi�oara, reclamanta a exercitat c�ile de
atac prev�zute de O.G nr. 92/2003, respectiv a formulat contesta�ie, contestalie care a fost
respinsa ca neîntemeiata pentru întreaga suma de ...  lei, prin Decizia nr. ...  emisa de pârâta
D.GF.P. Timi�.

Prin Raportul de inspectie fiscal�, s-a stabilit TVA nedeductibila în suma de  ..  lei,
aferenta facturilor fiscale emise de c�tre furnizori în anul 2006, care reprezint� servicii de
cazare pentru persoane care nu sunt salaria�i sau administratori ai societ�lii reclamante.

Prin concluziile sale expertul contabil a ar�tat c� în spet� personalul a fost pus la
dispozi�ia reclamantei de c�tre SC C ... care este pl�titoare de TVA, în baza unui contract de
prest�ri servicii pentru implementarea unui program informatic, personal care a fost stabilit
prin anexa la contractul de închiriere.

În conformitate cu pct. 3.8 lit. a din contractul pentru implementarea pachetului
de programe Oracle destinat mediului de afaceri, încheiat la data de 15 septembrie 2006
între societatea reclamant� (fosta S.C. O ... �i S.C. C ...  reclamanta a fost obligat� sa



suporte costurile de transport, cazare, diurna angaja�ilor societ��ii C ... . precum �i alte
costuri suplimentare aferente deplas�rilor.

Conform disp. art. 21 pct. 2 lit. K din Legea nr. 571/2003, modificat�, sunt
considerate cheltuieli în scopul realiz�rii de venituri, cheltuielile pentru perfec�ionarea
sistemelor informative.

Expertul a ar�tat c� cheltuielile pentru perfec�ionarea unui sistem informa�ional
sunt considerate cheltuieli în scopul realiz�rii de venituri �i c� cheltuielile de deplasare intr�
în pre�ul presta�iei sau bunului achizitionat, fiind deductibile �i pe cale de consecin�� �i
TVA-ul aferent �i c� suma de ..  lei este deductibil�, diferenta de  ..  lei nu este deductibil�.

Având în vedere concluziile raportului de expertiz�, ce fac parte integrant� din
prezenta hot�râre �i disp. Art. 21 pct. 21it2 k din Legea nr. 571/2003, instanta a admis în
parte actiunea reclamantei, considerând-o a fi întemeiat� numai sub aceast� form� �i a dispus
anularea în parte atât a Deciziei de impunere privind obligaliile suplimentare de plat� nr. ... a
Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr.... cât �i a Deciziei nr....  în sensul anularii
masurilor dispuse prin raportul de inspec�ie fiscal� prin care s-au stabilit obligalii de plata
suplimentare privind TVA în cuantum de ... lei, respins� la rambursare �i în consecinta,
exonerarea reclamantei de la plata acestei taxe pe valoare ad�ugata.

Instanta a respins actiunea reclamantei ca nefondat� pentru suma de ... lei respins�,
de organele fiscale în mod corect la rambursare, întrucât aceast� sum� este aferent�
cheltuielilor de cazare �i mas� achitate pentru personalul necuprins în tabelul anex� la
contract �i pentru care nu au fost emise ordine de deplasare de c�tre antreprenor (anexa 2 la
raportul de expertiz� -fila 206).

În baza disp. art. 274 C. procedur� civil�, oblig� pârâtele, aflate în culp�
procesual�, la plata c�tre reclamant� a sumei de 1.100 lei cheltuielilor de judecat�, compuse
din onorariu avocat conform facturii nr.  aflat� la fila 309 din dosar, proportional cu
pretenliile admise.

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

Admite în parte ac�iunea formulat� de reclamanta SC S ..cu sediul procedural ales în
T  în contradictoriu cu pârâtele DIREC�IA GENERAL� A FINANTELOR PUBLICE
TIMI�,  si ADMINISTRATIA FINAN�ELOR PUBLICE TIMI�OARA

  Dispune  anularea în parte atât a Deciziei de impunere privind obliga�iile
suplimentare de plat� nr... A  Raportului de inspectie fiscal� înregistrat sub nr. ...  cât �i a
Deciziei nr.,.. , în sensul anularii masurilor dispuse prin raportul de inspectie fiscal� prin
care s-au stabilit obliga�ii de plata suplimentare privind TVA în cuantum de  .. lei, respins�
la rambursare �i în consecinla, exonerarea reclamantei de la plata acestei taxe pe valoare
ad�ugata.

Respinge ac�iunea reclamantei pentru suma de  ... lei respins�, de organele fiscale la
rambursare. ~

Definitiv� �i executorie.
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