
SENTINTA NR. …/CAl2006  

DOSAR NR. …./2005  
S-a luat spre examinare pronun�area asupra cauzei în contencios administrativ 

formulat� de c�tre reclamanta SC X împotriva pârâtei Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Hunedoara-Deva �i a Activit��ii de control financiar-fiscal.  

Se constat� c� mersul dezbaterilor �i sus�inerile orale ale p�r�ilor au fost 
consemnate în încheierea de amânarea pronun��rii din data de …. 2006, care face parte 
integrant� din prezenta sentin��.  

TRIBUNALUL  

Asupra ac�iunii civile de fa�� constat� urm�toarele:  
Prin cererea în contencios administrativ înregistrat� la Tribunalul Hunedoara 

sub nr. ….din … 2005 reclamanta SC  X – SUCURSALA DEVA in contradictoriu cu 
Directia General� a Finan�elor Publice Hunedoara-Deva a solicitat instan�ei ca prin sentin�a ce 
va pronun�a s� dispun� anularea deciziei de impunere nr…./2005 emis� de pârâta �i a 
Raportului de-inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. …/2005 încheiat de organele cu activitate de 
control financiar-fiscal �i s� exonereze  pe  reclamant� de plata sumelor retinute. ,  

Prin precizarea �i completarea de ac�iune (f…) reclamanta solicit� anularea în 
parte a deciziei atacate numai în ceea ce prive�te stabilirea ca obliga�ie de plat� la'bugetul 
statului a sumei de … RON cu titlu de T.V.A. �i a sumei de … RON cu titlu de impozit 
suplimentar pe profit �i restItuirea acestei ultime sume ca fiind încasat� nejustificat la bugetul 
statului.  

În motivare a cererii reclamanta a ar�tat, în esen��, c� prin procesul verbal atacat 
s-a re�inut pentru reclamant� obliga�ia de a înregistra în eviden�a contabil� �i de a vira la 
bugetul de stat suma de … lei reprezentând tax�.pe valoarea ad�ugat�. dobânzi de întârziere 
aferente TV A, penalit��i de întârziere aferente TV A, impozit pe profit, dobânzi �i penalit��i 
de întârziere aferente impozitului pe profit, impozit pe veniturile nereziden�ilor cu dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente.  

Împotriva acestuia reclamanta a formulat contesta�ie care a fost admis� de 
pârât� prin decizia nr. ../2005 pentru suma de .. lei.   

Reclamanta sus�ine c�, de fapt, crean�a fiscal� privind taxa pe valoare ad�ugat� 
în sum� de … lei s-a f�cut cu înc�lcarea prevederilor art. 13 �i 62 din O.G.nr. 92/2003 care 
prevede c� in situa�ia în care taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor 
achizi�ionate de o persoan� impozabil�, care este dedus� într-o perioad� fiscal�, este mai mare 
decât taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�, aferent� opera�iunilor taxabile rezult� un excedent 
în perioada de raportare, denumit sum� negativ� a taxei pe valoarea ad�ugat� care poate fi 
solicitat� la rambursare de c�tre agen�ii economici.  

Reclamanta a depus la Administra�ia Finan�elor Publice … sub nr. …/2005 
solicitarea de rambursare a soldului sumei negative de … lei �i aceasta a constatat c� 
societatea a dedus în mod eronat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, localizat� la 
facturile nr…../cu TV A … lei) �i factura nr. …/2005 (cu TV A în sum� de … lei).  

S-a aprobat rambursarea sumei de … lei, din rambursare a solicitat� de … lei 
refuzând rambursarea de … lei, iar din aceast� sum� prin decizia emis� de pârât� la contesta�ia 
reclamantei a fost admis� rambursarea pentru … lei �i s-a refuzat rambursarea sumei de … lei.  

Pentru suma de … lei impozit pe profit, … lei dobânzi �i … lei penalit��i 
aferente acesteia nu s-a admis stomarea veniturilor localizate la lucr�rile facturate în baza 
contractelor încheiate cu comisiile locale, lucr�ri finan�ate prin programe SAPARD cu 
beneficiari Consiliul Local …, …, …., …, ….  



Veniturile care au fost realizate în cursul anului 2004 au fost stomate la 
31.12.2004 în sum� de … RON ca urmare a neconfirm�rii proceselor verbale de recep�ie de 
c�tre autorit��ile SAPARD regional� neîndeplinind integral condi�iile din contractele de 
executarea lucr�rilor referitoare la calitatea execut�rii lucr�rilor �i procedura. de determinare a 
defectelor, stomarea efectuat� în baza art. 138 din Legea 571/2003 urmând s� fie ajustat� în 
cazul refuzurilor totale sau par�iale privind cantitatea, calitatea sau pre�urile serviciilor· 
prestate �i deductibilit��ii cheltuielilor de func�ionare între�inere �i repara�ii aferente 
autoturismelor folosite de angaja�ii cu func�ii de conducere �i administrare ai persoanei 
juridice.  

În prima situa�ie s-a re�inut ca facturile Agen�iei SAPARD nr. …/2005, SAP 
ARD 4 sud Oltenia nr…./2005 �i SAPARD V Vest Timi�oara au fost diminuate la plat� de 
exper�ii Serviciului Tehnic pentru c� au fost eviden�iate lucr�ri în situa�iile de plat�, dar 
neexecutate în teren.  

În a doua situa�ie s-a re�inut c� reclamanta are ca obliga�ie suplimentar� de plat� 
suma de … lei impozit pe profit întrucât nu s-a admis deductibilitatea sumei de ... lei, 
reprezentând decontarea cheltuielilor cu utilizarea autoturismului de c�tre administratorul 
asociat al agentului economic pentru c� ordinele de deplasare nu sunt completate cu toate 
datele cerute de formular, contrar art. 12 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice 
nr.2055/1998 care prevede c� sanc�iunea ce se aplic� este contraventional� constând într-o 
amend� .  .  

Se mai sus�ine c� suma de … lei dobânzi �i penalit��i de întârziere  
aferente impozitului pe profit au fost re�inute f�r� o baz� legal� contrar Ordinului MF nr. 
149/2005 de aprobare a Normelor metodologice care prevede c� dobânzile datorate pentru 
neplata în termen a impozitului pe profit declarat în cursul anului fiscal se recalculeaz� 
începând cu data de 26 ianuarie a anului urm�tor celui de impunere, în situa�ia de fa�� 
începând cu 26 ianuarie 2005.  

           Din raportul de inspec�ie fiscal� rezult� c� în cursul anului 2004 impozitul pe 
profit în plus fa�� de cel legal determinat în Declara�ia anual� pe anul 2004 a fost achi tat� în 
plus suma de … lei, ori în acest caz nu se mai calculeaz� dobânzi �i penalit��i.  

Cu privire la suma de … lei, … lei dobânzi de întârziere aferente �i … lei 
penalit��i de întârziere reclamanta arat� c� în parte crean�a s-a determinat f�r� baz� legal� 
deoarece art. 118 din Legea 571/2003 privind codul fiscal se prevede c� cota de impozit care 
se aplic� venitului impozabil ob�inut de c�tre acel contribuabil din România nu poate dep��i 
cota de impozit prev�zut în conven�ia care se aplic� asupra venitului.  

Între România �i Ungaria s-a ratificat prin Legea nr. 91/1994 conven�ia de 
evitarea dublei impuneri, cu aplicare de la 1 ianuarie 1996 în care cota de impozitare a naturii 
venitului realizat de X este de 10 % care se aplic� venitului realizat de … lei, obliga�ia de 
plat� a agentului economic fiind de … lei �i nu … lei cât au re�inut organele de control 
respectiv … lei cât a r�mas potrivit deciziei atacate.  

Pârâta a formulat întâ.mpinare prin care solicit� respingerea ac�iunii 
reclamantei.  

În ap�rarea sa pârâta sus�ine c� în mod corect, organul de inspec�ie fiscal�, nu a 
acordat drept de deducere pentru suma de … lei întrucât suma a fost înregistrat� eronat în 
eviden�a contabil� în luna decembrie 2004 �i reclamanta nu a depus decont rectificativ privind 
taxa pe valoare ad�ugat�.  

Reclamanta nu a definitivat încheierea exerci�iului financiar al anului 2004 pân� 
la data de 15.02.2005 �i ca urmare avea obliga�ia de a achita c�tre bugetul statului pân� la 
25.01.2005, suma de … lei reprezentând impozit pe profit calculat �i înregistrat aferent 
trimestrului III 2004.  



Organul de inspec�ie fiscal� în mod corect, a, stabilit impozitul pe profit 
suplimentar în sum� de … lei ca urinare a recalcul�rii, profitului impozabil �i impozitul pe 
profit suplimentar în sum� de … lei ca urmare a trecerii în categoria cheltuielilor 
nedeductibile fiscal a sumei de … lei reprezentând cheltuieli decontare c�tre Bocsi Andras, 
f�r� documente justificative.   

Din analiza actelor �i probelor administrate în cauz� instan�a a re�inut 
urm�toarele:  

Prin decizia de impunere nr: ../.2005 emis� de DGFP a jude�ului Hunedoara - 
Activitatea de control financiar fiscal a fost stabilit� ca obliga�ie de plat�, c�tre bugetul 
consolidat al statului suma de … lei reprezentând: … lei tax� pe valoare ad�ugat�, … lei 
dobânzi de întârziere aferente TV A, … lei penalit��i de întârziere aferente TV A, … lei 
impozit pe profit, … lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit, … lei impozit pe 
veniturile nereziden�ilor, … lei dobânzi aferente impozitului pe veniturile nereziden�ilor.  

Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� în luna decembrie 2004 societatea a 
dedus în mod eronat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, c� reclamanta a emis 
factura nr. …/2004 reprezentând organizare �antier care a fost stomat� par�ial în luna 
decembrie 2004 emi�ând factura nr. …/2004 în valoare de … lei, care a fost refuzat� la 
decontare de c�tre Agen�ia SAPARD �i astfel nu mai intr� în regimul scutirii de tax� pe 
valoare ad�ugat�.  

Reclamanta a solicitat la rambursare suma de … lei din care f�r� drept de 
rambursare este suma de … lei �i cu drept de rambursare … lei la care sau calculat dobânzi 
de întârziere de … lei �i penalit��i de întârziere de … lei.  

Reclamanta a depus bilan�ul contabil, aferent anului 2004 în 28.02.2005 �i nu a 
virat la bugetul statului pân� la 25.01.2005 suma de … lei reprezentând impozit calculat �i 
înregistrat aferent trim. III.2004 la care s-au calculat dobânzi de întârziere în sum� de … lei 
penalit��i de întârziere de … lei.  

În urma verific�rilor efectuate s-a constatat c� reclamanta a înregistrat în 
evidenta contabil� venituri din lucr�ri executate în contractele încheiate cu consiliile  ,  
locale, Consiliile Locale …, …,…,…�i … lucr�ri finan�ate prin program SAPARD, unele 
facturi fiind stomate integral în mod ilegal.  

Reclamanta a înregistrat, în eviden�a contabil� în contul 624 "Cheltuieli de 
transport suma de … lei reprezentând decontarea cheltuielilor de utilizare a unui autoturism 
marca Mercedes care face obiectul contractului de comodat nr. …/2004 încheiat între X, în 
calitate de proprietar �i SC X în baza unor ordine de deplasare incomplete.  

În baza acestui contract în luna decembrie rec1amanta a înregistrat în evidenta 
contabil� fat� de X în contul 455 Decont�ri cu asociatii suma de … lei reprezentând deconturi 
cheltuieli cu utilizarea autoturismului Mercedes pentru km parcur�i în anul 2004 respectiv …. 
la tariful maxim stabilit conform contractului respectiv 2 lei/krn.  

Împotriva procesului-verbal de constatare rec1amanta a formulat contesta�ie, 
care a fost admis� de c�tre Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara prin 
decizia nr. ../2005, pentru suma de … lei reprezentând … lei taxe pe valoare ad�ugat�, … lei 
dobânzi de întârziere aferente, … lei penalit��i de întârziere aferente, … lei impozit pe venitul 
nereziden�ilor, … lei dobânzi de întârziere aferente, … lei penalit��i de întârziere aferente.  

Pentru' suma de …. lei reprezentând … lei taxe pe valoare ad�ugat�, …lei 
impozit pe profit,… lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit, … lei penalit��i 
de întârziere, … lei impozit pe venitul \ reziden�ilor, … lei dobânzi de întârziere �i … lei 
penalit��i de întârziere contesta�ia a fost respins�.  

Din raportul de expertiz� efectuat în cauz� rezult� c� suma de … lei nu 
constituie obliga�ie suplimentar� la bugetul de stat �i c� în mod gre�it a fost stabilit un 



impozit pe profit suplimentar de … lei datorit� consider�rii ca nedeductibile fiscal a unui 
volum de cheltuieli în sum� de … lei, suma fiind achi tat� c�tre bugetul de stat prin 
compensare eli TV A nerecuperat în luna decembrie 2004.  

Expertul re�ine c� în cursul anului 2004, inclusiv luna noiembrie organele de 
control fiscal au încheiat lunar note de constatare pentru stabilirea sumei de rambursare a TV 
A-ului.  

În luna decembrie 2004 organul de control analizând solicitarea de rambursare 
de … lei a constatat c� reclamanta a dedus în mod eronat TVA în sum� de … lei �i ca urmare 
DGFP Hunedoara - Deva a admis contesta�i a depus� de reclamant� pentru suma de … lei 
TVA ca fiind justificat� �i a r�mas dedus� eronat suma de … lei.  
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Pentru aceast� sum� organul de control nu a stabilit dobânzi �i penalit��i de 
întârziere întrucât a�a cum arat� soldul contului de TVA acesta este debitor, deci de 
rambursat.  

În aceast� situa�ie �inând seama de art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal �i Normele metodologice de aplicare se impune rambursarea sau compensarea 
TV A, astfel c� suma de … lei nu poate fi re�inut� ca obliga�ie la bugct.    

Cu privire la impozitul în sum� de …. aplicabil cheltuielilor de transport 
efectuate cu autoturismul Mercedes în suma de … lei, se re�ine în acela�i raport de expertiz� 
c� acest autoturism cât �i altele ne eviden�iate în contabilitatea societ��ii au transportat 
persoane, materiale auxiliare �i documente contabile la punctele de lucru, c� exist� ordine de 
deplasare, c� foile de parcurs au fost �tampilate la fiecare deplasare la punctele de lucru din 
cele 4 jude�e unde î�i desf��oar� activitatea societatea.  

Pentru restul obliga�iilor bugetare re�inute în sarcina reclamantei expertul 
opiniaz� ca fiind legale potrivit dispozi�iilor legale, în vigoare.  

A�a fiind prezenta cerere în contencios administrativ se prive�te fondat� �i în 
consecin�� urmeaz� s� fie admis� �i s� se dispun� anularea în parte a deciziei nr. …/2005 �i 
decizii de impunere nr. …/2005, cu anexele aferente în ceea ce prive�te suma de … lei 
urmând a se men�ine deciziile pentru suma de … RON.  

Se va respinge în rest ac�iunea.  
V�zând �i disp. art 274 cod procedur� civil�.  

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

Admite ca. fondat� cererea în . contencios introdus� de reclamanta sc X 
SUCURSALA DEVA cu sediul în …, jude�ul Hunedoara împotriva pârâtei Direc�ia General� 
a Finan�elor  
 Publice Hunedoara-:-Deva cu sediul în Deva, jude�ul Hunedoara �i în consecin��;  .  

Anuleaz� în parte Decizia …/2005 �i decizia de impunere nr. …/2005 cu 
anexele aferente în ceea ce prive�te suma de …. RON men�inând deciziile pentru suma de … 
RON.  

Respinge completarea de ac�iune privind restituirea sumei de …. RON.  
Oblig� pârâta s� pl�teasc� reclamantei suma de … RON cheltuieli de  

judecat�.  
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 
Dat� în �edin�a public� din …. 2006.  

 



 


