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ROMÂNIA 
TRIBUNALUL ARAD 
Sec ia de contencios administrativ i fiscal, 
litigii de munc i asigur ri sociale

 
Dosar nr. ...../108/2011

SENTIUN A CIVIL NR. ... 

 

edin a public din data de ........

   

S-a luat în examinare ac iunea în contencios administrativ formulat de 
reclamanta SC X SRL în contradictoriu cu pârâta Direc ia General a 
Finan elor Publice Arad, având ca obiect contesta ie act administrativ fiscal.

 

La apelul nominal nu se prezint nimeni. 
Procedura de citare este legal îndeplinit .

 

S-a f cut referatul cauzei, dup care având în vedere c sus inerile

 

p r ilor au fost consemnate în încheierea de edin din .....11.2011 care face 
parte integrant din prezenta, instan a re ine cauza spre solu ionare.

 

T R I B U N A L U L 

Constat c

 

prin ac iunea în contencios administrativ, reclamanta SC X 
SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta Direc ia General a Finan elor 
Publice a Jude ului Arad , ca prin hot rârea ce va pronun a s se dispun :

 

- anularea deciziei de solu ionare a contesta iei nr. ..../01.06.2011 ; 
- anularea deciziei de impunere nr. F -AR ...../17.03.2011 i a raportului de 
inspec ie fiscal nr F -AR -...../17.03.2011; 
- obligarea pârâtei la rambursarea sumelor de .... RON respectiv .... 
reprezentând TVA, respinse prin decizia de impunere atacat ;

 

- obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente sumei de .... RON de la 
data expir rii unui termen de 45 de zile subsecvent formul rii cererii de 
rambursare i pân la data restituirii efective;

 

- obligarea la plata cheltuielilor de judecat .

 

în motivare, reclamanta arat c în perioada 10.03.2011 - 16.03.2011 
societatea a f cut obiectul unei inspec ii fiscale a DGFP Arad privind 
rambursarea TVA, aferent perioadei noiembrie - decembrie 2010. în urma 
controlului s-a stabilit în sarcina reclamantei suma de .... RON în mod

Operator .../...
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suplimentar pentru perioada noiembrie, respectiv i s-a respins suma de .... 
RON aferent lunii decembrie 2010 de la rambursare.

 
Reclamanta arat c la data de 15.04.2011 a formulat contesta ia cu nr. 

... prin care a solicitat pârâtei reformarea deciziei de impunere i admiterea 
cererilor sale astfel cum au fost formulate, îns la data de ....06.2011 
contesta ia a fost respins .

 

Reclamanta invoc necompeten a pârâtei DGFP Arad pentru efectuarea 
inspec iei fiscale privind rambursarea TVA i nulitatea absolut a actelor 
administrative contestate. Arat c , întrucât administra ia public este 
guvernat de principiul ierarhiz rii, societatea are domiciliul fiscal în raza de 
competen a Administra iei Finan elor Publice Sebi

 

Reclamanta invoc lipsa men iunilor din decizia de impunere cu privire 
la dreptul recunoscut de art. 9 alin. (1) C. pr. fisc. 

Arat c , o alt component important a dreptului la ap rare care este 
înc lcat în mod flagrant de c tre organele fiscale române, este dreptul 
contribuabilului de a- i exprima punctul de vedere cu privire la m surile care 
urmeaz s îi fie impuse.

 

Cu privire la sumele de .... RON, respectiv de .... RON aferente 
combustibilului consumat în lunile noiembrie - decembrie 2010, reclamanta 
art c , organele de control au refuzat s acorde societ i noastre dreptul de a 
deduce TVA pentru combustibilul achizi ionat în folosul societ ii de c tre 
domnul ...., cu ocazia deplas rii de la domiciliul personal se afl în municipiul 
Arad, la sediul social al societ ii care se afl în comuna Buteni, jud. Arad

 

Astfel, arat reclamanta,de i cu ocazia inspec iei fiscale a demonstrat c 
societatea se încadreaz pe excep ia prev zut de art. 1451 lit. a) din Codul 
Fiscal, explicitat prin normele metodologice (H.G. nr.44/2004), organul fiscal 
a sus inut contrariul.

 

Evident c pentru anumite activit i, cum ar fi: transportul la i de la 
locul de munc pentru salaria i, paz i interven ie, curierat, nu ar fi fost 
echitabil eliminarea dreptului de deducere, deoarece pentru aceste activit i 
transportul se face cu ma ini care îndeplinesc cele dou condi ii. Astfel, s-au 
reglementat excep ii prin care se recunoa te acest drept. Normele 
metodologice cuprinse în art. 451 lit. f) din H.G. nr. 44/2004, aferente art. 
1451 C. fisc, dispun în mod clar: transportul se asigur în mod gratuit de 
angajator cu vehicule destinate exclusiv transportului la i de la locul de 
munc pentru activit i economice, exist dificult ii evidente, pentru a g si 
alte mijloace de transport i exist un acord între angajator i angajat în acest 
sens. Astfel, domnul ..... este angajat al S.C. x S.R.L., trebuie s se deplaseze 
zilnic de la domiciliul s u din Arad la sediul social al firmei aflat în Buteni sau 
la domiciliul clien ilor, pe aceste rute nu exist alte mijloace de transport i 
exist un acord între domnul ..... i societate pentru asigurarea transportului, 
nicio motivare clar i concis privind motivele pentru care deducerea TVA 
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pentru combustibil este nelegal în cazul autoturismului utilizat de domnul 
....., dar este legal pentru autoturismele folosite de ceilal i angaja i.

 
Pentru toate aceste considerente, reclamanta apreciaz c se impune 
constatarea nulit ii absolute a deciziei de impunere, a raportului de inspec ie 
fiscal , precum i restituirea sumelor solicitate.

 
Cu privire la suma de .... RON destinat cheltuielilor de marketing 

aferente luni decembrie 2010, reclamanta arat c , potrivit art. 21 din Codul 
Fiscal dispune c sunt deductibile din venituri doar acele cheltuielile care sunt 
afectate ob ineri de venituri i au o leg tur economic i/sau juridic cu 
obiectul de activitate al afaceri. 

Prin întâmpinare, pârâta Direc ia General a Finan elor Publice

 

a 
Jude ului Arad solicit respingerea ac iunii reclamantei Invoc excep ia 
inadmisibilit ii cu privire la cap tul de cerere privind Raportul de inspec ie 
fiscal nr F -AR -..../17.03.2011, având în vedere c raportul pe care 
reclamanta îl contest este raportul în care au fost prezentate constat rile 
inspec iei ce a

 

stat la baza emiterii Deciziei de impunere, iar bazele de 
impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza de imputare pot fi 
atacate numai prin contestarea acestei decizii.  

In ceea ce prive te solicitarea reclamantei de constatare a nulit ii 
inspec iei fiscale, a raportului de inspec ie fiscal i a deciziei de impunere ca 
urmare a nerespect rii dreptului la ap rare, pârâta arat c nu i-a fost respectat 
dreptul de a fi audiat cu privire la chestiunile men ionate în cuprinsul 
deciziei de impunere i a raportului de inspec ie fiscal ."

 

Potrivit art 9 Cod procedur civil , (1) înaintea lu rii deciziei organul 
fiscal este obligat s asigure contribuabilului posibilitatea de a- i exprima 
punctul de vedere cu privire la faptele i împrejur rile relevante în luarea 
deciziei. 
(2) Organul fiscal nu este obligat s aplice prevederile alin. (lcând: a) 
întârzierea în luarea deciziei determin un pericol pentru situa iei fiscale reale 
privind executarea obliga iilor contribuabilului sau pentru luarea altor m suri 
prev zute de lege; b) situa ia de fapt prezentat urmeaz s se modifice 
nesemnificativ cu privire la cuantumul crean elor fiscale; c) se accept 
informa iile prezentate de contribuabil, pe care acesta le-a dat într-o declara ie 
sau înntr-o cerere; d) urmeaz s se ia m suri de executare silita. Art 43 - 
Con inutul i motivarea actului administrativ fiscal

 

(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form scris .

 

(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm toarele elemente: {j) men iuni 
privind audierea contribuabilului. 
" Lipsa unuia dintre elementele actului administra referitoare la numele, 
prenumele si calitatea persoanei im. organului fiscal, numele si prenumele ori 
denumirea cont: obiectului actului administrativ sau a semn turii persoane* 
organului fiscal, cu excep ia prev zuta la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea 
acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu." 
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Referitor la stabilirea în sarcina reclamantei a taxei pe valoarea 
ad ugat suplimentar în sum de ... lei cu accesorii aferente în sum de .... lei, 
pârâta arat c , societatea în luna noiembrie 2010 a dedus eronat taxa pe 
valoarea ad ugat în sum de .... lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat 
aferent achizi iilor de combustibil aferente bonurilor fiscale emise de 
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diver i furnizori, conform Anexei nr. 4 la Raportul de inspec ie fiscal , 
destinat func ion rii autoturismului cu nr.de înmatriculare ...., utilizat de c tre 
administratorul societ ii, întrucât potrivit art. 145 1 alin. (1) lit. a) din Codul 
fiscal, vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la i de la 
locul de desf urare a activit ii reprezint vehiculele utilizate de angajator 
pentru transportul angaja ilor în scopul desf ur rii activit ii economice la i 
de la re edin a acestora/locul convenit de comun acord ia sediul angajatorului 
sau la i de la locul în care se desf oar efectiv activitatea sau la i de la 
re edin a angaja ilor/locul convenit de comun acord la locul de desf urare a 
activit ii, atunci când exist dificult i evidente de a g si alte mijloace de 
transport i exist un acord colectiv între angajator i angaja i prin care 
angajatorul se oblig s asigure gratuit acest transport."

 

Pârâta mai arat c , referitor la major rile de întârziere în sum de ... lei

 

aferente taxei pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar, calculate în sarcina 
acesteia prin Decizia de impunere nr. F-AR .../17.03.2011, aceasta reprezint o 
m sur accesorie în raport cu debitul conform principiului de drept accesorium 
sequiiur principaiem. 

Referitor la stabilirea în sarcina reclamantei a taxei pe valoarea ad ugat 
suplimentar în sum de .... lei, pârâta arat c orice persoan impozabil are 
dreptul sa deduc taxa pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor dac acestea 
sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, iar justificarea 
acestora ca fiind destinate opera iunilor sale taxabile revine persoanei 
impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat care a 
achizi ionat bunurile/serviciile respective.

 

Din actele i lucr rile dosarului instan a

 

re ine urm toarele: « 
Referitor la solicitarea reclamantei de constatare a nulit ii inspec iei fiscale ca 
urmare a necompeten ei materiale i teritoriale a pârâtei de a efectua inspec ia 
fiscal , instan a contrar sus inerilor reclamantei constat c în baza art. 31 i 
art. 33 din OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal coroborat cu 
Ordinul Pre edintelui ANAF nr. 343/20.03.2009 - activitatea de inspec ie 
fiscal este organizat la nivelul teritorial prin structura activit ii cu atribu ii 
de inspec ie fiscal fiind subordonat Direc iei

 

Generale a Finan elor Publice a Jude ului Arad, astfel c în exercitarea 
atribu iilor de competen general reglementate în art. 32.2 din HG nr. 
1050/01.07.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal direc ia General a Finan elor 
Publice are competen a general în ceea ce prive te administrarea crean elor 
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fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a prevederilor 
fiscale în materie fiscal .

 
Cu privire la solicitarea reclamantei de constatare a nulit ii Inspec iei 

Fiscale i a Deciziei de impunere ca urmare a nerespect rii dreptului la 
ap rare, instan a va înl tura ca nefondat sus inerea reclamantei care arat c 
nu i-a fost respectat dreptul de a fi audiat , întrucât a a cum rezult din 
în tiin area comunicat de organul fiscal Ia data de 16.03.2011 respectiv din 
notificarea din data de 17.03.2011 rezult în mod expres c dl. ... - 
administrator al SC x SRL a confirmat c a luat la cuno tin constat rile din 
raportul fiscal, semnând cu obiec iuni aceast notificare.

 

Nici sus inerea reclamantei cu privire la efectuarea inspec iei fiscale 
far comunicarea avizului de inspec ie fiscal nu este justificat întrucât în 
baza art. 102 alin.2 lit.a din OG nr. 92/2003, organul fiscal a procedat la 
efectuarea inspec iei fiscale i la emiterea deciziei de impunere ca urmare a 
investirii sale cu cererea de rambursare a TVA înregistrat sub nr. 
..../20.12.2010 la AFP Sebi formulat de contribuabila reclamant aprobat în 
urma controlului ulterior când s-a rambursat suma de .... lei respectiv în baza 
cererii nr. ..../25.01.2011. 

Instan a re ine de asemenea i faptul c decizia de impunere contestat 
sub aspect formal respectiv raportul de inspec ie fiscal respect cerin ele 
formale prev zute de art. 46 Cod procedur fiscal sub sanc iunea nulit ii 
absolute întrunind condi iile impuse de art. 43 Cod procedur fiscal .

 

în fapt, instan a re ine c prin cererea nr. ..../20.12.2010 reclamanta SC 
x SRL a solicitat organului fiscal competent rambursarea taxei pe valoarea 
ad ugat aferent perioadei noiembrie- decembrie 2010. 

Prin Decizia de rambursare a TVA nr. ...../27.12.2010 s-a aprobat la 
rambursare suma de ..... lei reprezentând TVA i s-a stabilit suma de ..... Ron 
obliga ii de plat suplimentare, fiind respins suma de ..... Ron, aferent lunii 
decembrie 2010 de la rambursare. 

Referitor la suma de ..... lei reprezentând TVA aferent achizi iilor de 
combustibil aferente bonurilor fiscale emise de diver i furnizori destinat 
folosirii autoturismului cu nr. de înmatriculare ...., instan a pentru l murirea 
st rii reale de fapt deduse judec ii re ine c în faza procedurii administrative 
prealabile organul fiscal competent în adresa nr. ..../27.04.2011 a solicitat 
societ ii reclamante s completeze dosarul administrativ cu înscrisuri 
justificative de natura mijloacelor de prob reglementate de Codul de 
procedur civil care s

 

fac dovada c pentru transportul rutier de persoane 
efectuat cheltuielile cu consumul de carburan i sunt deductibile la calculul 
venitului impozabil. 

La solicitarea organului fiscal societatea reclamant a r spuns cu adresa 
..../09.05.2011 înregistrat la DGFP Arad cu nr. .../09.05.2011 în care a ar tat 
c domnul .... este administratorul i angajatul societ ii iar pentru informa ii 
privind mijloacele de transport pe ruta Arad - Buteni informa iile fiind publice 
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a îndemnat organul fiscal s solicite aceste informa ii de la CFR respectiv 
Compania de Transport Public. 

Fa de cele ar tate instan a ia act c , la dosarul cauzei au fost depuse 
actele administrative emise de organul fiscal a c ror anulare se solicit de 
reclamant i nici un alt înscris doveditor de natura mijloacelor de prob în 
sensul celor ar tate de organul fiscal.

 

Raportat la situa ia real de fapt dedus judec ii, contrar sus inerilor 
reclamantei care apreciaz c refuzul recunoa terii dreptului de deducere 
consacrat de art. 145 Cod procedur fiscal s-a f cut nelegal deoarece d-nul ... 
în calitate de salariat al societ ii x SRL este obligat s se deplaseze la i de la 
locul de munc respectiv în comuna Buteni unde societatea are sediul, 
respectiv i în alte localit i, utilizând autoturismul proprietatea societ ii, 
instan a constat c , în conformitate cu pct. 1 1 alin. 7 al art. 48 care a fost 
introdus de pct. 7 al art. 32, Cap. V din ORDONAN A DE URGEN nr. 
34 din 11 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 
aprilie 2009 cu aplicare începând cu data de 1 mai 2009 si a normelor 
metodologice date in aplicarea Codului fiscal: 
ART. 48" (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: (...) 
1 1) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind 
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv 
pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim autorizat care 
s nu dep easc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de 
pasageri, incluzând i scaunul oferului, cu excep ia situa iei în care 
vehiculele se înscriu în oricare dintre urm toarele categorii:

 

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven ie, repara ii, paz i 
protec ie, curierat, transport de personal la i de la locul de desf urare a 
activit ii, precum i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept 
care de reportaj, vehiculele utilizate de agen i de vânz ri i de agen i de 
recrutare a for ei de munc ;

 

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat , inclusiv 
pentru activitatea de taxi; 
3. vehiculele utilizate pentru închirierea c tre alte persoane, inclusiv pentru 
desf urarea activit ii de instruire în cadrul colilor de oferi.

 

Normele metodologice: 39 1. Termenii i expresiile prev zute la ari. 48 alin. 
(7) lit. 1 1 ) pct. 1 au semnifica iile prev zute la pct. 45 1 din normele 
metodologice date în aplicarea ari. 145 1 din Codul fiscal din titlul VI «Taxa 
pe valoarea ad ugat »."

 

Astfel ca, la pct. 45Al din normele metodologice la Codul Fiscal aprobate prin 
HG nr. 44/2004 se prev d urm toarele:

 

45 1. (1) în aplicarea ari. 145 1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii i 
expresiile de mai jos au urm toarele semnifica ii: (...) f) vehiculele utilizate 
exclusiv pentru transportul personalului la i de la locul de desf urare a 
activit ii reprezint vehiculele utilizate de angajator pentru transportul 
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angaja ilor în scopul desf ur rii activit ii economice la i de la re edin a 
acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la i de la 
sediul angajatorului la locul în care se desf oar efectiv activitatea sau la i 
de la re edin a angaja ilor/locul convenit de comun acord la locul de 
desf urare a activit ii, atunci când exist dificult i evidente de a g si alte 
mijloace de transport i exist un acord colectiv între angajator i angaja i 
prin care angajatorul se oblig s asigure gratuit acest transport;"

 

în considerarea cadrului legal incident instan a re ine c în mod corect 
organul fiscal a dat eficien prevederilor legale precitate astfel c în cele ceea 
ce prive te deductibilitatea cheltuielilor reprezentând contravaloarea 
combustibil potrivit noilor reglement ri pct 1 1 alin. 7 al art. 48 din Codul 
fiscal, aplicabil de la data de 01.05.2009 nu sunt considerate cheltuieli 
deductibile la calculul venitului impozabil în perioada 1 mai 2009 - 3 1 dec. 
2010 cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere care sunt 
destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane cu excep iile prev zute 
la situa iile în care vehiculele se înscriu în oricare dintre categoriile prev zute 
la pct. 1 -3 al punctului 1 1 din articolul de lege men ionat.

 

Cu privire la acest aspect instan a constat c sus inerile reclamantei 
respectiv c societatea presteaz i servicii la sediul clien ilor, domnul ... 
deplasându-se atât la sediul societ ii cât i în alte localit i în timpul 
programului de lucru, r mân simple afirma ii far nici o acoperire legal în 
condi iile în care a a cum întemeiat a re inut organul fiscal societatea 
reclamant nu a f cut dovada utiliz rii exclusiv în scopul realiz rii de 
opera iuni taxabile, conform art. 145 alin. 2 lit. a din Codul fiscal, ceea ce 
impunea ca societatea reclamant s fac aceast dovad cu documente 
justificative, ceea ce în spe îns reclamanta nu a dovedit.

 

In lipsa unor documente legale - ordine de deplasare, foi de parcurs sau 
orice alte documente cu care s se justifice consumul de combustibil 
achizi ionat cu bonurile fiscale la care reclamanta face trimitere, în mod corect 
organul fiscal a re inut c suma de .... lei reprezentând TVA aferent 
achizi iilor de combustibil eviden iat în bonuri fiscale emise de c tre diver i 
furnizori a fost dedus eronat.

 

Având în vedere c nu au fost respectate prevederile art. 145 alin. 1 din 
legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal instan a constat c obliga iile fiscale 
suplimentare calculate în sarcina societ ii reclamante în sum de .... lei- TVA 
suplimentar sunt legal datorate precum i major ri de întârziere aferente 
calculate în sarcina reclamantei reprezentând m sura accesorie în sum de 
....lei. 

Referitor la cap tul de cerere privind suma de .... Ron reprezentând 
TVA suplimentar aferent achizi iilor din luna decembrie 2010 reprezentând 
cadouri clien i, instan a constat c societatea reclamant a achizi ionat cu 
factura nr. ..../19.12.2010 emis de societatea m SRL cadouri în sum de .... lei 
din care TVA în sum de ..... lei.
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Potrivit art. 21 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, (1) Pentru 
determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile 
numai cheltuielile efectuate în scopul realiz rii de venituri impozabile, 
inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 2) Sunt cheltuieli 
efectuate în scopul realiz rii de venituri i: (...) i) cheltuielile pentru 
marketing, studiul pie ei, promovarea pe pie ele existente sau noi, 
participarea la târguri i expozi ii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale 
informative proprii; A Sfera de aplicare a dreptului de deducere ART. 145 
(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.

 

(2) Orice persoan

 

impozabil are dreptul s deduc taxa aferent 
achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor 
opera iuni:

 

a) opera iuni taxabile;"

 

Raportat la starea real de fapt dedus judec ii instan a constat c în 
procedura administrativ prealabil în temeiul art. 7 , art. 206 din Codul de 
procedur fiscal , organul fiscal competent cu adresa nr. ..../27.04.2011 a 
solicitat reclamantei documente justificative în sensul mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal , în vederea justific rii încadr rii 
acestor cheltuieli în categoria cheltuielilor prev. la art. 21 alin. 2 din legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, respectiv  cheltuieli pentru marketing, studiul 
presei, promovarea pe pie ele existente sau noi, participarea la târguri i 
expozi ii," potrivit sus inerilor reclamantei.

 

în considerentele acestor aspecte instan a constat c argumentele 
reclamantei nu sunt sus inute cu înscrisuri justificative care s probeze c 
bunurile achizi ionate- cadouri, sunt în favoarea unor persoane care nu au 
calitatea de salaria i ai societ ii, respectiv c acestea au fost achizi ionate în 
folosul opera iunilor sale taxabile a a cum dispun prevederile art. 145 alin. 2 
lit a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederi legale care în 

temeiul c rora dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat aferent 
achizi iilor de bunuri condi ioneaz tocmai destina ia bunurilor achizi ionate.

 

In aceste condi ii simpla de inere a unor facturi de achizi ie nu 
îndeplinesc condi ia legal instituit în norma legal a articolului de lege 
men ionat pentru a beneficia de dreptul de deducere a TVA dac nu se 
justific c aceste cheltuieli au concurat la realizarea de venituri impozabile.

 

Instan a re ine totodat i faptul c potrivit constat rilor de control din 
raportul de inspec ie fiscal c factura fiscal nr. ..../19.12.2010 în sum de ... 
lei din care TVA în sum de .... lei reprezentând cadouri a fost înregistrat în 
contabilitate cu nota contabil ...-.... la capitolul cheltuieli reclamanta 
nefacând dovada c aceste cheltuieli sunt cheltuieli de protocol, astfel c 
potrivit art. 68 din Codul de procedur fiscal care dispune în mod imperativ 
c sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale apar ine contribuabilului 
care 

 

are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la baza 
declara iilor sale i a oric rei cereri adresate organului fiscal",

 

astfel c , fa 



9 

de cele ar tate instan a apreciaz c în mod corect organele fiscale au re inut 
c reclamanta nu avea dreptul s deduc TVA aferent în sum de .... lei 
aferent sumei de ... lei reprezentând cadouri achizi ionat cu factura fiscal nr. 
.../19.12.2010 emis de societatea m SRL.

 
Pe cale de consecin , instan a având în vedere c motivele invocate de 

reclamant nu eviden iaz i nu probeaz aspecte de nelegalitate a actelor 
administrative emise de pârât , instan a va respinge ac iunea reclamanter i va 
men ine decizia de solu ionare a contesta iei nr. ..../01.06.2011 , decizia de 
impunere nr. F -AR ..../17.03.2011 i a raportului de inspec ie fiscal nr F -AR 
-....../17.03.2011, ca legal i temeinic emise de organele fiscale. 

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOT R TE

 

Respinge ac iunea în contencios administrativ fiscal formulat de 
reclamanta SC x SRL - cu sediul ales la Cab. Av. ..., str. ..., în contradictoriu 
cu pârâta Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad pentru 
anularea deciziei de solu ionare a contesta iei nr. .../01.06.2011 , decizia de 
impunere nr.F-AR .../17.03.2011 i a raportului de inspec ie fiscal nrF-AR-
.../17.03.2011, precum i pentru obligarea pârâtei la rambursarea sumelor de 
.... Ron respectiv .... Ron reprezentând TVA cu plata dobânzii legale. 

F r cheltuieli de judecat .
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Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronun at în 
edin a

 
public din 30 noiembrie 2011.
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