
ROMÂNIA
TRIBUNALUL IALOMIŢA - SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR. xxx F
Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx
Completul constituit din: PREŞEDINTE – xxxxx
 GREFIER-  xxxxx
Pe  rol  judecarea  cauzei  de  contencios  administrativ  şi  fiscal  privind  pe 
reclamanta     S.C. „xxxxx"   S.R.L. xxxxx,   în   contradictoriu   cu paratele 
DIRECŢIA   GENERALĂ  A   FINANŢELOR  PUBLICE  xxxxx  şi 
ADMINISTRAŢIA     FINANŢELOR   PUBLICE   xxxxx,  având ca  obiect 
anulare act control impozite şi taxe .
La  apelul  nominal  făcut  în  şedinţă  publică  au  răspuns  :  reclamanta, 
reprezentată  de  avocat  xxxxx  şi  pârâta  D.G.F.P.  xxxxxx,  reprezentată  de 
consilier juridic xxxxxxx, lipsind pârâta A.F.P. xxxxxxx.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care ;
Reprezentanta pârâtei D.G.F.P. xxxxxx depune la dosar punctul de vedere al 
instituţiei cu privire la cererea reclamantei.
Reprezentanţii părţilor prezente, pe rând, întrebaţi fiind, arată că nu mai au 
excepţii, probe sau alte cereri de formulat în cauză.
Instanţa ia act, constată cercetarea judecătorească terminată, cauza în stare 
de judecată şi acordă cuvântul pe fond.
Avocat xxxxxxx, pentru reclamantă, solicită admiterea contestaţiei aşa cum a 
fost  formulată,  urmând  a  fi  avute  în  vedere  calculul  şi  concluziile  scrise 
depuse  la  dosarul  cauzei,  conform  numărului  real  de  zile  de  întârziere, 
opinând că sumele stabilite de organele fiscale şi de expert sunt fabuloase, 
inadmisibile şi fără a reflecta realitatea.
Solicită şi plata cheltuielilor de judecată efectuate.
Reprezentanta  pârâtei  solicită  respingerea  contestaţiei  formulate  de 
reclamantă şi  menţinerea actelor  fiscale  întocmite,  ca  legale  şi  temeinice, 
motivele fiind expuse pe larg atât în întâmpinarea formulată cât şi în punctul 
de vedere depus azi.
Instanţa ia act şi, considerându-se lămurită, în baza art.150 Cod procedură 
civilă, declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluţionare.
După deliberare,
INSTANŢA
Cu privire la cauza de contencios administrativ - fiscal de faţă :
Prin   cererea  înregistrată pe rolul  acestui tribunal  la  data de xx.xx.xxxx, 
sub nr. xxxx/xx/xxx,   reclamanta S.C."xxxx"   S.R.L. Xxxxxxx cu  sediul  în 
municipiul  xxxx, B-dul xxxxxx, bl.xx, se.x, ap-x,judeţul  xxxxxxx,  a     chemat 
în  judecată DIRECŢIA     GENERALĂ  AFINANŢELOR PUBLICE xxxx şi 
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE xxxxx ambele cu sediul în xxxxx, 
xxxxx,  nr.  xx,  judeţul  xxxxx,  solicitând  pe  cale  judecătorească  anularea 
deciziei nr. xxx din xx.xx.xxxx, emisă de pârâta D.G.F.P. xxxxx, decizie prin 
care s-a respins contestaţia formulată împotriva deciziei de impunere emisă 
de A.F.P. xxxx, sub nr. xx din xx.xx.xxxx, prin care s-au reţinut în sarcina 



reclamantei obligaţii fiscale suplimentare în sumă de xxxxx lei, reprezentând 
dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoare adăugată.
în motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că în mod eronat s-au calculat 
accesorii aferente T.V.A. pe trimestrul xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, întrucât chiar 
dacă nu s-au depus la termen deconturile T.V.A., totuşi sumele datorate cu 
acest titlu au fost decontate în termen .
In dovedirea cererii sale, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri .
In drept, reclamanta  şi-a întemeiat cererea sa pe dispoziţiile art.213, 218 şi 
următoarele din Codul de procedură fiscală .
Prin întâmpinare,    pârâta    D.G.F.P. Ialomiţa a solicitat respingerea* acţiunii 
reclamantei ca fiind neîntemeiată şi nelegală .
Din actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:
Potrivit deciziei de impunere nr. xxx din  xx.xx.xxxx, emisă de pârâta A.F.P. 
Slobozia s-a reţinut în sarcina reclamantei suma de xxxx lei, reprezentând 
dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere  aferente  T.V.A.,  pentru  declararea  cu 
întârziere a T.V.A.-ului datorat în sumă de xxxxxx lei, aferent trim.IIşiIIIIxxxx.
Pentru a proceda astfel, pârâta A.F.P. xxxxx a reţinut în actul său de control 
că reclamanta a depus cu întârziere declaraţia 300 aferentă trim.II şi III din 
xxxx,  respectiv  la  data  de xx.xx.xxxx,  situaţie  în  raport  de  care  s-a  făcut 
aplicarea dispoziţiilor art. 115 din Codul de procedură fiscală, imputându-se 
reclamantei dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de xxxxx lei.
împotriva deciziei  de impunere nr.xxxx/xx.xx.xxxx,  emisă de pârâta  A.F.P. 
xxxxx s-a  formulat  contestaţie  la  organul  fiscal  ierarhic  superior,  respectiv 
pârâta D.G.F.P. xxxxxx în   condiţiile art.205 şi   următoarele Cod   procedură 
fiscală, contestaţie respinsă în   totalitate potrivit deciziei nr.xxx/ xx.xx.xxxx
Pentru a se pronunţa astfel, pârâta D.G.F.P. Xxxxx a reţinut că depunerea 
decontului de T.V.A.,  formular 300, pentru trimestrul  II  şi IV/xxxx s-a făcut 
abia la data de xx.xx.xxxx, situaţie în raport de care sumele achitate cu O.P. 
nr.x/  xx.xx.xxxx şi  O.P. nr.x/xx.xx.xxxx,  pe care reclamanta le-a invocat în 
susţinerea  contestaţiei  sale  au  stins  obligaţii  fiscale  declarate  ulterior 
efectuării acestei plăţi, nerespectându-se termenul de scadenţă, motiv pentru 
care s-au calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere .
în  cauză,  ia  cererea reclamantei  s-a admis  proba cu expertiză financiar  - 
contabilă care, în esenţă, a avut ca obiectiv verificarea realităţii şi legalităţii 
obligaţiilor financiare, accesorii  calculate şi  puse în sarcina reclamantei de 
organele fiscale .într-un prim raport de expertiză, expertul numit în cauză a 
concluzionat într-un mod ezitant şi contradictoriu ca pârâta D.G.F.P. xxxxx nu 
are  de  recuperat  de  la  reclamantă  suma  de  xxxxxx  lei  accesorii  T.V.A. 
aferentă  trim.  II  şi  IV/xxxx,  întrucât  a  calculat  dobânzile  şi  penalităţile  de 
întârziere  la  sume  arbitrare  şi  zilele  de  întârziere  nu  le-a  stabilit  de  la 
scadenţă la data plăţii ci de la scadenţă la data depunerii decontului T.V.A., 
continuând însă în  mod inexplicabil  cu  afirmaţia  că  reclamanta  datorează 
cheltuieli aferente T.V.A. pentru trim.II şi III/2005 potrivit evidenţelor contabile 
şi  dispoziţiilor  legale  pentru  că  T.V.A.-ul  nu  a  fost  achitat  la  termenele 
scadente (pag. 114).



Faţă  de  această  contradicţie,  instanţa  a  solicitat  lămuriri  şi  clarificări 
expertului care într-un sfârşit precizează într-un supliment la raport în totală 
contradicţie - anexa 5 la supliment că pe trim.II/xxxx reclamanta nu datorează 
accesorii  aferente  T.V.A.,  însă  pentru  trim  III/2005  datorează  dobânzi  şi 
penalităţi în sumă totală de xxxxx lei.
în atare situaţie, tribunalul urmează a reţine, aşa cum rezultă şi din anexa 5 la 
suplimentul  la raportul  de expertiză că T.V.A.-ul  aferent  trim.III/xxxx a fost 
achitat astfel:
-    suma de xxxxx lei cu O.P. nr.x din xx.xx.xxxx,    cu    o întârziere de x zile 
faţade termenul scadent de xx.xx.xxxx;
-    suma de xxxxx lei cu O.P. nr.x din xx.xx.xxxx, cu întârziere de xx zile.
Cum potrivit  art.  119  alin.  l  din  Codul  d  e  procedură  fiscală  dobânzile  şi 
penalităţile  de  întârziere  se  calculează  pentru  neachitarea  la  termenul  de 
scadenţă  a  obligaţiilor  fiscale,  având  în  vedere  că  faţă  de  întârzierile 
manifestate  de  reclamantă  în  achitarea  T.V.A.-ului  aferent  trim.III/xxxx  şi, 
făcând  aplicarea  dispoziţiilor  O.U.G.  nr.39/2010,  accesoriile  datorate  de 
reclamanta sunt în sumă de xxxx lei, cu titlu de dobânzi şi xxx lei penalităţi de 
întârziere.
Referitor  la  trim.II/xxxx,  în  ciuda  faptului  că  expertul  contabil  afirmă  că 
reclamanta nu ar datora accesorii, instanţa îşi însuşeşte situaţia plăţii datoriei 
fiscale pentru acest interval constatând că faţă de întârzierile manifestate de 
reclamantă, aceasta datorează accesorii în sumă de xxxx Iei.
Aşa fiind,  pentru aceste considerente,  urmează a admite în  parte cererea 
formulată  de  reclamanta  S.C.  „xxxxx"  S.R.L.  xxxxx,  împotriva  pârâtelor 
D.G.F.P. Xxxxx şi A.F.P. xxxxxx .
Va dispune anularea deciziei nr. xxx din xx.xx.xxxx, emisă de pârâta D.G.F.P. 
IALOMIŢA  xxxxxx  nd  în  parte  contestaţia  formulată  de  reclamantă,  va 
desfiinţa în parte decizia de impunere nr.xxxx din xx.xx.xxxx, emisă de pârâta 
A.F.P.  xxxxxx,  pe  care  o  păstrează  pentru  xxxxx  lei  dobânzi  şi  penalităţi 
aferente întârzierii  în  plata xxxx pentru trim.II  xxxx şi  xxxxx lei  dobânzi  şi 
penalităţi aferente întârzierii în plată T.V.A. pentru trim.III/xxxxx.
în baza art.274 Cod procedură civilă, la cerere, urmează a obliga pârâtele 
către  reclamantă  la  plata  sumei  de  xxxxx  lei,  reprezentând  cheltuieli  de 
judecată.PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:
Admite în parte cererea formulată de reclamanta S.C. „xxxxxx" S.R.L. xxxxx 
cu sediul în municipiul  xxxx, xxxx, bl.xxx, sc.x, ap.x judeţul xxxx împotriva 
pârâtelor D.G.F.P. Xxxx şi A.F.P. xxxxxx, ambele cu sediul în xxxxx, xxxxxx 
nr.xx, judeţul xxxxx.
Dispune anularea deciziei nr.xxx din xx.xx.xxxx, emisă de pârâta D.G.F.P. xx 
şi,  admiţând  în  parte  contestaţia  formulată  de  reclamantă,  va  desfiinţa  în 
parte decizia de impunere nr.  xxxx din xx.xx.xxxx, emisă de pârâta A.F.P. 
xxx,  pe  care  o  păstrează  pentru  xxxx  lei  dobânzi  şi  penalităţi  aferente 
întârzierii în plata T.V.A. pentru trim.II xxxx şi xxxx lei dobânzi şi penalităţi 
aferente întârzierii în plată T.V.A. pentru trim.III/xxxxx.
Obligă pârâtele către reclamantă la plata sumei de xxxxx lei, reprezentând 



cheltuieli de judecată .
Cu recurs în termen de xxzile de la comunicare .
Dată şi citită în şedinţă publică, azi, xx.xx.xxxx .
PREŞEDINTE,


