
        DOSAR NR....
ROMÂNIA
CURTEA DE A^EL ...SECŢIA A ... CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
DECIZIA CIVILĂ NR....
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ţfl ........., CURTEA CONSTITUITĂ DÎN:  • 
M
PREŞEDINTE: ... JUDECĂTOR: ... •;,/ JUDECĂTOR: ... ? GREFIER:  ...
Pe rol soluţionarea recursului declarat de recurenta-reclamantă DIRECŢIA 
GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ...,  împotriva  sentinţei  civile 
nr.... pronunţată de Tribunalul ...  în dosarul nr....(...),  în contradictoriu cu 
intimata-l pârâtă SC ... SRL.
\              La   apelul   nominal   făcut   în   şedinţă   publică   a   răspuns
recurenta-reclamantă   Direcţia   Generală   a   Finanţelor   Publice
..., prin   consilier  juridic ....  care depune
. . . ;•    delegaţie :de reprezentare la dosar, lipsind intimata-pârâtă1'SG
... SRL.
Procedura legal îndeplinită,
S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Curtea  constată că la  data  de s~a depus prin  Serviciul  Registratură din 
partea.
Recurenta-reclamantă,  prin  consilier  juridic,  declară că nu  mai  are  alte 
cereri de formulat sau probe de administrat.
Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de 
recurs.
Recurenta-reclamantă Direcţia Generală a Finanţelor Publice ..., prin consilier juridic, 
solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, menţinerea hotărârii intanţei 
de fond ca fiind legală şi temeinică, în sensul respingerii acţiunii ca neântemeiată, şi 
pe cale de consecinţă, menţinerea actelor administrative atacate, conform dispoziţiilor 
art.304 pct.7, 9 şi art.304 pct.9 Cod proc.civ.
Curtea reţine recursul spre soluţionare.

CURTEA
Prin sentinţa civilă nr.  ...  din  ....  Tribunalul  ...  a  'admis ,  în parte,  plângerea 
formulată de reclamanta SC ... SRL,  în contradictoriu cu Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală -  Direcţia  Generală a  Finanţelor  Publice ...  -Soluţionare 
Contestaţii  şi  a modificat decizia nr....  din , menţinândo doar pentru suma de 
...RON impozit pe şi. ... RON'TVA.                   >
Pentru a hotărî astfel.-prima instanţă a reţinut că sumele stabilite prin actele 
atacate  sunt  nelegal  calculate,  întrucât  din  expertiza  contabilă efectuată în 



cauză rezultă o sumă mult mai mică.
împotriva sentinţei a declarat recurs Direcţia Generală a Finanţelor Publice ....
i          ^                *

In motivarea recursului se arată că sumele calculate au avut în vedere facturile 
înregistrate în contabilitate, astfel încât se impunea respingerea contestaţiei.
Analizând  probele  administrate  în  cauză,  Curtea  constată  că recursul  este 
fondat.
Reclamanta a formulat plângere pretinzând că nu s-au luat  în calcul anumite 
facturi care se aflau la un contabil sau la o societatea de contabilitate. Nu s-au 
invocat alte nereguli ale deciziei atacate.
în aceste condiţii se impunea respingerea contestaţie  ca neîntemeiată, întrucât 
organeleliscale au procedat în"rriodcorect, luând' în calcul doar facturile şi actele 
contabile prezentate de societate.
Faptul că, ulterior reclamanta a furnizat şi alte documente contabile nu justifica 
efectuarea unei expertize contabile, întrucât aceste facturi nu au fost prezentate 
la momentul controlului şi nu există certitudinea că nu au fost întocmite ulterior 
pentru reducerea impozitului pe profit.
S-ar  ajunge  altfel  la  culpa  reclamantei,  care  nu  a  prezentat  la  momentul 
controlului toate actele contabile, să fie folosită în favoarea părţii.
Faţă de aceste considerente, Curtea urmează să admită recursul şi să modifice 
sentinţa, respingând contestaţia ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice ...., împotriva sentinţei civile nr.... pronunţată de Tribunalul....., în 
contradictoriu cu pârâta SC....SRL.
Modifică sentinţa civilă civile nr.... pronunţată de Tribunalul .....
Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de reclamanta SC'.... SRL.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi ....
PREŞEDINTE           ...........JUDECĂTOR---------~   JUDECĂTOR
...


