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luna decembrie 2012 . Prin această înregistrare. eronată; agentul economic. verificat' a-dedus TVA .
nejustificat însumă de 174,16 lei. " , ,

::;:1.: 'i.:\'. :',Reclamantaconsideră astfel că îndeplineşte 'condiţiile legale pentru. a 'beneficia de
:(·:..·:;.,;":\.:';:::<,·,.',i'talhoursate; 'fiind' respectate .prevederile legale:in' materie, fiind vorba .despre·achiziţii în folosul
;':,'j"': '.~'"' ~.6p~raîi11riilorsoCi"etăţii,stipulatede art, 14fşi' Urni. din Codul fiscal. TVA dedusa este aferentă .

.. ; i unei achiziţii, fiind aferentă unor servicii prestate petentei de către o altă entitate juridică, servicii
'care au fot utilizate în scopul realizării unor operaţiuni taxabile.

Astfel, reclamanta afirmă că deţine pentru întreaga, sumă în discuţie facturi care cuprind
toate informaţiile prevăzute la art. 155 din Codul fiscal. 'Totodată reclamanta susţine 'că organul de
control riu a luat în considerare documentelepe carele-apils.ladispoziţie~'re~peCtivc()ntractul .

;",:··încheiâtcufurnizbrul·de servicii şianexele lafacturilesusmenţionateîn care se detaliazăserviciile .
. prestate şi orele'facturate, anexate. . . ,.' , ", '. ..,.' , .

:ii>;!/,.:'~··~. . .,,'.,:' :,ReclathtUita.se 'raportează şi la prevederile 'dreptului comunitar, respectiv laDirectiva
,\,'C:?,' ,l;:.,:',;:, ".'20Q6/1T2/CE~subliniind ca a prezentat facturile'solicitateexpres în lege.' '":', ,.' .,,' "
:.i·::o;~;':'~'.:""',':'/:;' :Îit-contradicţie cu toate' susţinerile .reclamantei care deşi susţine că ar fi îndeplinite toate

..condiţiile pentru deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată, aşa cum sunt· ele stipulate de
prevederile interne şi' comunitare; neavând obligaţia de' a depunealte documente justificative, din
contra, din analiza efectuata de organele fiscale cat şi din documentele depuse la dosarul cauzei,
rezulta ca, în ceea ce priveşte suma de 2;130 lei reprezentând diferenţa de 'IVA ,colectata

. nedeclarata de reclamanta, precizam ca .decontul 'de .TVA sau Declaraţia 300 se' verifică cu .
/ '" . 'junialele-decumpărări, de vânzări şi cu balanţa de verificare! . .

,.' .' Astfel, pentru perioada supusă controlului, rândul 1 la 17 se verifică cu jurnalul de vânzări,
}:rârtdutţŞ.la 32'~e"erifică cu jurnalul de cumpărări, Iar rândul 33 la 42 se verifică cu balanţa de
-verificare.": 'j', " . . ", '. '. . , ; . " .'.' '

,..,. ,", Îndrept, aplicabile sunt prevederile Ordindor' A.NAP 1790/2012' şi 366Si2011 pentru
:. aprobarea modelului şi conţinutului formularuluiBuâ) "Decont de taxă pe valoarea adăugată",
.'.. precumşi 'ale'O.M.F.P 491/2014, acte normativecare în Ahexa2 ,~;Iristriicţiuhipentril·completarea

.... " :"'fOrmularului' (300)' Decont de 'taxă. pevaloaţea·.·adăugătă":stab.lţesc·:m.QdiţL;:'de,::.c6fupletarea .'
decontului de TVA şi sursele de unde proviriinformaţiile;")/ ,".,:"":--.i::~):Y, ':. ' '.'

, " " Din texte legale rezultă că toate 'datele şi inforni'aţiiledihdeconiul de'fV Jţ'sunfpreluate din
evidenţa contabilă şi jurnalele de' vânzări 'şicumpărări,fie 'informatic, funcţIe 'de:;programul de

,,'J::;';:~;;:;L., >:( '.~ofiţabilitateal,'entităţii, fie manual. Astfel, "situaţiţletn 'care nu exista cdteIaţii'ihtfe' aceste date
;'::' ,,:~::::'SUriică:lUriparliculareşitrebuiescjiistificate cu documente şi cu explicaţii de.către contribuabili.t\.< .:', o'... "Pi:Îlf prezentaacţiune şinici prin contestaţia formulată' în procedură' prealabilă reclamanta
:' "':---:.'.;,''- nu' a adus argumente referitoare la acest aspect.Astfel, întrucât soluţionarea contestaţi ei se face în

.. limitele"sesizmi, iar întrucât organul de soliiţion,a.ienu' se' poate substitui c,ohtestafoarei în ceea ce .
.priveşte justificarea, motivului' pen'trUcare"'âceasta înţelege să-conteste suma 'de' 2.130 lei
. . ~ . _.. A' '. ','. r ', •• ~ .: '-". '. .. ., ". -".: _ 1'; .' , '.:' ~ " .', . ," r: .' .:,.... ,

':reprezentand TVA colectată nedeclarată, pentru acest capăt' de 'cerere' contestaţia de asemenea
respinsă ca neîntemeiată., ,.,', ' "i ,'. ..' "",. " ,.,',' ',<,; ii, " :.

: o '.,',',' ',',,'" ":Înceeacepiiveşte IVA' fără ,drept dededucere"înstima: de' 255 lei;'d~~rr~clarnahtasusţilie
că deţine.facturi completate conformprevederllorart] 55 Cod fiscat:~a TvA 'deddsaeste aferenta

, .~.;:ser.vicW;,care,au·Tot' utilizate 'în' scopul"realfzărir •unor operaţiuni. taxablIe,' precizam 'ca simpla
.::>d'eiinere';a"une1.facturi, care îndeplineşte condiţiilede formăprevăzute de Codul fiscal, nu este

>,';;'sufiCientă:pentril'a'putea benefiCiade dreptul' de deducere a TVA, întrucâtdoar prin' conţinutul ei
. '.' "aceasta nu poate fi considerata un document-justificativ. Mai mult chiar, în lipsa justificării

, "coIi&et6>a::conţiiihlului"e90nomic:ăKdocum·~,ritelor~ae':·'pe"care-s..~"dedlis\.ŢVA;;cohsidetam ca .
"." ".. operaţiunile nu sunt destinate utilizării în folo'şu:fde'operaţititii iaxab.ile~· ;",' :', ,',,;: ',',", ': "

. . , "Îndrept,'sunt'apiicabile câuzei'uim~toâteleirey'eaeri:, ~:' ,;/~; '" .-,,':..,:',',:(:),:, .";,»'0 .

.".i!~~~i~~~tljlcr~le~~~~~~~(~~$~~f.~~l~f9~ţ~~~;RR~J\i~0"~~:IJ::;';.·..;-.;

\. /

. '. ",..... , ..:..•. ",



_ . '.'~.~ . i . ·~!'(~-f~.1;t:r.-?;\.
-.r' ; ..:.... (' , ....• '-

.>::;:·:i;:~\\i.t,!~. ..... ,.> >i, ;.;:~~
Dosarnh3888/3.0/2016· .;: ·,·<,.j~;',··~i.>;i:;:.<~:

" ,>~~bI1e;,~:~,;:,,;::}t~'S:1i~;;'~:{'~~Ji7", "" ,,'," ,.'." .';'.,:,
..'·'.i·:'...••.•••••'j :,,;.~:;;Art.p<Ydin<;::I,;egea::'sŞ2(19,Qr~v·:~r/..cQntaţJiliţăţii, :r~plÎblicată::\,(1).: Oricecoperaţiune.ş;',

:;';~!~:i!;!~~~il$';>'~J~it~:~~~~::~i~;}§1~''',"'2~~~~~~~~~~~l~~~~t;~~~~i~:',"
..., ·:·;:·'01",}e"(. 'ocumeritele'justifiCâtive are' s a:Ha>baia 'înregistrăiilor-încontabilitate angaje'aiă

răspunderea persoanelor .cw:e' le-au întoFmit~:':~t?;at şi. aprobat, precum. şi; .~; cel<?r.::care<:\~t~lJ,'};."<
înregistrat în contabilitate, după ~ai.I!:. .' .' ',', ., ':., . >,...... ;' ..,,":, :. ;:<~'i;;!:'

'. pct.2din·Ant.~xa: 1 Ia Q.MEF:'irr. 3.512/2008 privind dQcumentele:finan6hir-contabi1~'~':,2k .::,~
Documentele . justificative .trebuie 'să cuprindă următoarele elemente principale:' deriu~rea'
documentului; denumirea/numele şi.prenumeleşi, dupăcaz, .sediul/adresa persoanei juridice/fizice
care întocmeşte documenţul; numărul' documentului şi data întocmirii acestuia; .menţionarea;
părţilor care participă la,efectuare'(operaţiuniL~20nomico~ fi~allcţare.. (când. este cazul); conţiriuil.lL
operaţiunii economice-financiare şi,atuncLcân(este necesar, temeiul legal .al efectuăriLacestet~;~}
datele cantitati ve şi valori ce. aferente operaţiuniiţconomico: financiare efectuate, după caz; numeleă
şi prenumele; precum şi ' semnăturile : persoanelor care răspund de': efectuarea" operaţiunii CJ ;'

econornico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor )'
în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz: alte elemente menite să asi~rţ·,9<?n~e~.are~,~, _ .;
completă a operaţiunilor efectuate.. . . ..' . :' ",'" :: :".::'-:>' :~.. , ""',,~.
Prin umiare, documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea. de, .
document justificativ numai În condiţiile în care. furnizează toate.informaţiile prevăzute.de normelev- ','.:.'.

.legale învigoare.I.Rezulta ca orice' operaţiune.economico-financiară.jn momentulefectuării eise-. ...
consemnează-intr-undocumentcare trebuiesacuprindă anumite elemente pentru a' putea fi
considerat, din punct de vedere legal, document justificativ. Or, în situaţia în care documentulfie.
nu este emis pe numele petentei (factura nr.213952/30.01.201.5 emisă .de se Minerva '92 SRL···
Bucureşti. pe numele persoanei fizice Pilenga Giuseppe, administrator al. petentei, reprezentând-: .. ' '.
cazare), fie reprezintă consumuri pentru mijloace de transport care nu sunt în proprietatea sauîn -,<~·:~':'

. folosinţa"peterite((bon~l fiscal llr.68 / 2,1.02.2015 emis de ·'pMVPetroni: ..Markeţing·c,SR~\;:'·::;·;·:.:
reprezentând rovinietăC~N:A.D.N.R.), fie nu.sunt completare 'conform.normelorIegale mal isits;:',~~·:'
citate, acestea nu pot dobândi calitatea de dOCU11}entjustificativ pe baZa căruia sa poa,tă fidedusa' .....
TVA.

Rezulta că argumentele şi susţinerile reclamantei nu supt de natură a infirma constatările.,
din actele administrativ fiscale contestate, motiv pentru care şi. pentru acest' capăt ..de cerere',~'::>,
urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, actiunea formulată. De altfel şi contestaţia în procedurii:"··
prealabilă a fost soluţionată în sensul respingerii ca neîntemeiată şi pentru acest capăt de cerere ..-;
întrucât argumentele de. fapt şi de drept prezentate în susţinereacontestaţiei nu sunt de-natură să." .,'
modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat ' . . . '" ',.-' ... "" '.;

. În ceea ce priveşte accesoriile aferente în suma de 21;977 .lei, aferente TVA,.suntapli.Cabile?;,;.'·
prevederile din DG 92/2003 .privind Codul de procedură fiscală republicată, careIa ,artJ·19-120;:
indice 1prevede:···. ..' . .'. .' .' . ';;~ ",

. "A,RT. 119 Dispoziţiirgenerale privind idobânzi şi penalităţi de întârziere (1) Pentru.
neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest. :.
termen dobânzi şi penalităţi de întârziere'. . . . '. '.

, ART. 120 Dobânzi (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului." . '.
creanţei fiscale ca urmare' a neachitării decătre debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă. şi se:' ..
calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediaturmătoare. termenului ·d~·\.;:i?:.:t!
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.. . .. . .'.: -: -, '., . ,"\., ;,' . "r:·T:;··::'::·.1:!;,

.ART. 120 ind, 1*) Penalităţi4~ întâr~ie,r:ţ.JJ) P~nagtăţ~l~de înt~r:zi~re'repfezintă şancţiqnţ~,~;:,;;;\!;i:h:
pentru neîndeplinirea obligaţiilor deplat~!J~.;..s9a,denţă,şt se calculeazăpentru fiecare zi :de~" ....
întârzi~re, înc,epândcuziua imediat următoaretermenului de scadenţă şi până la datastingerii
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sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art. 120 alin. (2) - (6) sunt aplicabile în mod corespunzător." ,
" '., ;.; ':Având:în vedere principiul de drept potrivit căruia "accesoriulurmează 'principalul" şi

având în vedere ca reclamanta nu aduce niciun argument în' ceea ce priveşte 'modul de calcul al
, :: 'acestora~'pentru acest capăt de cerere acţiunea formulata este neîntemeiată. '. .

4. Referitor la capătul decerere privind anularea Raportului de inspecţie" fiscală nr. F-TM
.:477/11.09-2015 şi a anexelor aferente precum şi' a tuturor actelor întocmite de, organulde control

'. :""', pe perioada inspecţiei, şiinclusiv a Dispoziţieiprivind masurile stabilite de organele de inspecţie
',' : fiscală nr.-4741/11.09.2015 de pe care reclamanta prin precizarea de acţiune arată că înţelege să o

:atace prinacţiunea formulată tardiv.: . , , ...~ . . .. ,
. Pârâta solicită admiterea' excepţiei privind iriadmisibilitatea faţă ~de, Dispoziţia privind' :

măsurile stabilite de organele de inspecţie -fiscală nr.4741/11.09.20tŞ::şi rrespingerea ca
'..... inadmisibilă :a acestei 'cereri având în vederecă·reclâmarita·nu:aatatat-decizia· emisă în

Y:::;;~;" .. '<s<?ltiţi9IlaI'eacontestaţiei'formulatede reclamantăîmpotrivămotiv pe:ntiucareest~iriadinisibilă pe
::y,;;y::t'Y c~le~.c~l1t~nciostilurad~inistratiy'fiscalacţitiriea,formulată'împotriva Dispoziţieiprivind măsurile

;•.•.:• ~.~., )V}tabilit~,de organele de inspecţiefiscală nrA74111'1.09.2015pentru'·nere·spectar~â prevederilor:
.. ..'·;·Art~ 26K' ·art.'272 ari. 281 (2) dinLegea 207/201S:privirid'Codulde procedură fiscală întrucât în
.• t' .." instanţa speciala de contencios administrativse.poate 'formula .contestaţie aba! împ6t~ivadeciziei'

_ .' . .;emisa de organele fiscale de soluţionare în piocedillă prealabilă. . .•..: ':, . .
"."PotrivitCodului de procedură fiscala, Ait.268 privind posibilitatea de contestare: al, (1) împotriva

titlului de creanţa, precum şi" împotriva altor' acte administrative fiscale 's~cpoate formula
,',1" : contestatie potrivit prezentului titlu legii. Contestaţia este o cale administrativa deatac ..." caz în

care ,;., .'.

"'" .: Obiectul unei acţiuni în contencios administrativ îl constituie.în pririCip~I,':atâhlrea deciziei
.:emise. in soluţionarea contestaţiei pe cale' administrativă, iar, în .subsidiar,âtacarea actului

',.:.:'::' ",administrativ prin' care se stabilesc obligaţii.vaşa cum stipulează art. 281. alin.(2) din Legea
. 207/2015 coroborat cu art. 8 alin.l diri Legea contenciosului administrativ dispun ca: "(2iDeciziile
· emise în soluţionarea contestaţiilor împreunacu actele administrativ fiscale lacarese .refera pot fi

.' atacatede către' contestator sau" de. către persoanele .introduse în' procedură" de:.soluţionare a
· contestaţiei la instanţa judecătoreasca de' contencios administrativ competenta.fncondiţiile legii II

Prin OMFP 1.939/ 2004:' pentru aprobareaformularuluiv'Dispoziţie privind măsurile
..' stabilite.deorganele de inspecţie fiscală" seprecizează că.Formularul "Dispoziţie:pr1vind"măsurile .
. ' stabilitede organele. de jnspecţiefiscală'' reptezilltă'actuladmi'nistrativ fiscalernis de organele de
:'inspecţie'; flscâlă' în. aplicarea "'ptevederiior leg~le·:t)fiyind~obligătivitatea~ 'c-Qntdbtfahililor de a .:

.::', îndeplini măsurile' stabilite 1.1 . ., :.;" ':;." ',.:" >' , .....••.... ..; .'.... ',.: .:',; . ".... .

.' '~.: " ';';',\ne·.'asemeriea,· ;c~~pefehta ·de"soluţ16riafe·:i;a\;cdrite.si~ţii1ot ..t6hrnllaie·:î.mpotfiva act~lor
· administrativ' fiscale' este prevăzută la::ai1:.209;âÎţn;{1J ·şC(2)':diri.'Codul deproce.diiiă'fiscâIă, care

": dispun c.ă: .' ..' '. .. . . .:",..., .' . '.',:,~':' ',' .
. " '.

'(1) Contestaţiile formulate împotriva' deciziilor de '.impunere.ta actelor administrative
fiscale asimilate deciziilor derimpunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei vemise în
conformitate cu legislaţia în materie vamalăamăsurii de diminuare apierderii fiscalestabilite prin .

. .: . "dispoziţie' de măsuri, precum' şi împotriva'. deciziei de .' reverificare se
.: .: ..,:....;.' .solu.ţiqpe~ă de către: ,.':.. ..... .. .. . .' >'.' ..... ". .

:·~:td:;!l1\·:.;;/:P;~~,<::\ .}r;:j/:~r':stnlctiira~,speCializată ;-'de' soluţionare '3.:contestaţiil or' ,.din cadrul .'direcţiilor .general e .:
f',<~;r" :regiohale'ale finanţelor publice în a căror rază teritorialăîşi au domiciliulfiscal contestatarii,

. .: :;'pentrti'contestaţiile' care' au' caobiectimpozite; 'taxe; contribuţii, daforîe"vamâIă,acce'~orii ale.
'., " "acestorâ~ măsura de diminuare 'a pierderii fiş'oâI~'i:in~,cuantilm:~de])âD.ăJa'5: iniHdan6.~t~jj;~RfeclJm,şi .''.' '. " ,
'. " pentru ,:~~~testaţii1e .îndr~ptat~:: l~pbt;iya :~~91#ff~~1~~::~~v~!1ţY~aţ~W6~':l~ţ~p,l\~fţ,~ţg~;~:.~~is~'',~~"\~:~;.;,;1.: :" 1 " 1 d" " "'/1"0 1(;"~ ~ ~~.""~j"",-",,I, ,.", tI.' \ "_,;.'I!',, '~"~l>.j"~r"i"J~·t.t{t1 ••'1'.,·,,~.\:,;".1.1 ..• ,,1,organeecentrae emspecţlecontro':;' .o,: ....~.:'!,.' ')'1":";" .~:.'" ,'-' "'.". ';'~",\;",,, '..:,".', ' ,:.,",.

. " ',:.' • . " '. ....•" 'i ~\\ \'~ • ,~,~ i . . .

(2) Contestaţiile forlrii1late îriii)otriva 'a1t61"'acte ~âministrative fisc~l~ se{solUţi,o'rieazăde ;.:.'
';'·;;:i;:.,::>:~",,',cătreorgâneleflscaleemitente.t: " .'., ."<. >"';;'';'\<·1('>:';.·~:,;·; .'',"~o .;; • ":>:::< -,', ;'1: .'.<'.:

o'. "',', ".
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e:'J'i'?~.:,;J;jsgl~lJ8f1~e'tcopte~taliilor'..f()rnluJ~t

..'. . '. ,\~~hniJl;}ţ~~.~~91z.ţU~ri.<l.~}tpp'
,·'s "ishiiaitijnâteiH~:'vam'

:~i, ....,. "«?' ." .... j •..•• ~~f:.~~~im~5iit~1~i'::i"'"
,> ••';: Rrin,;ugn~e,ît:i:;'ţ~~a '.ce>Wlv~ştec9nt@~ţ.~Wle f<?11Jlt!Jllt~•.Împ()triY~odispoziţi~i: del1ia~H.

,em,işa,.4.~:Qtg~ţl~,:4~i1JşRecţi~...·fiS9511<i;.~qesţ~~·ş~'.,~()luţl()rie~iţ'de ..căti~.Qrg~l.tlymit~nţ,.·re,sp~,9,i.i;
de,Actiyitaţe~tl~'lnspecţie Fiscala, întrucât m.tra în categori~",altoI:'~Cieadl11inistrative' fiscale I'~',~'.('.'
" ,- :,~"',>"' ..~:(".\,,;;,-,~'-.ţ;,:;-:,/,'., ., "'_J.,::, .. ',_.,_,,~: .':'~~",.'. __ ' .•..•..,'.;,., "·::,,,_,,,,<~';':~"-'::t--_<"'--': __ -~ '--, _ -": ",",,':";":''':'-<'_::~~',''-_'' -\', ;':.'-',-:' """'~:_;__'" _",,: ... f:, '~"-,,~"," __"~""_:: "--.,:'''.;

',' ":··-;~;;g~Hţru,;·S,on,şi9ţ~.~!lt~1;e;~~t~,ţ~,,9°P:ţesţ~ţţ~;J~'l'rqee~l.1l:~;pr~~lapil~·'forrp.ula,tKd~,.reclania9:ţa~ ··:·~t;t:
împotriva. ina,sUrilor.qispuşe pcinaclele ad1l1inisttaţive .ţiscale,.ÎJl.modînteme.iata: fost ...tr~smi,ş~J ;\~;:

. spre corUp~t~ntă.,.şqluţi()·ţ?arec~ţre·organtlfc.onîpete*t,:di~. c~drul;YF'P Timiş respecti" ..l~i> ••,:;
".Act1vitat~a.4e,. I~fope,9ţi~)'işc~l~~.Jaf fe.c1ama~t~:l?oate ata,ca.}!i)nsta!1ţaJle contencios. adrni~.istr~ţţY'.'.',u.i.~~;',
.' .solu.~i,~.etpi.s~.?e5)l~ş#.n1Jld~ş9,Jll:ţiq~aţ~,4il1.~,~fl,r~l·~JFP"~i~t~·/.·;' '.~:;:' ".. " .• <.·.;} ..?;.:<>.,:i~:;,;:~\r~;~g~:f:Hi

·:.':prin flcţiu~ea f~mnuIaţ~; Xe9ţatllanta:nu::;illdlCămqunm()ţiyde .11eţ~tUeini.ci,~.aQisp9zHiei.~';";"·:i·r!~
privi~d···'ţriăsu~i~eJ.:sta,pilited~·pigflll~le,cle..'inspţcţie:,fişcal~iţlţA74111.1.Q9.20.l~:;emişa·id~;fAJFJ?~);:i·{':~':~~Y
Timiş.: " ,." . ..... ".. ...;~ " .: ... ,... ". : .•..... ' .. ,: ..;..r~(,

.Cu privire la 'raportul.de. inspecţie-fiscala, menţionează şifaptut(;ăsun1eleîoscrişe:Jn':i5,~ .-
rap.orţul·de.insp~9ţie··fiscaIărepre~intă doar. constatăriale organului .de 'inspecţie, care nu,sejjo("·. C-"

concretiza în obligaţii deplata opozabile contribuabilului şisusceptibile.a fi supuseexecutării silite
în caz. de'l1epla,ta~,.îrrlipş<i~ul1eide9iz.ii de impunere, în cOri(iiţiile în,carelegiuiiol1),laprevăz;ufîn'
mod expres faptul ca numai decizia de impunerepoate constitui titlu decreanţa în materiefiscală.c "
care la r~nd1Jlş~upoatrJi, COl}tesţatape. ql:ll~.,;l:ldministrativfişcal~)a organul. fiscalemitent·iar:>·;{····
soluţi~JInPotri V~(l,c~~teial'Q(lt~~,~pntest~t(lJp iIls.tatlţade c9nt~tlsi()s.·a~mitlişlJ~tţv; ...:":.::.'.'';i:; i>:; ',<~'(,:if:;~;'iJ'

.' .' Urmare a son,sider(lliilQr :exl"l~e, în.ca~fnuexist(l ni~L,un singur; motiv qy:net~p1einici~<a,;'J .
actelor administrativ fiscalem()tivpentru.,'~ar~prin peciz.iiNr. ţ495/~11/16;05.2016 înmodr;"
întemeiat org(l}1uide soluţionare a~'ol1testaţii1ordill'cadrlll DGRFRTimişoara adispus: ". ." .

1.Respingerea,ca neîntemeiată, a' c()otestaţiei formulaie 'îinpotriv~ Deciziei de' impunere:"" '.'
. privind. obligaţiile fiscalesuplimentare stabiţite.qeinspecţia fiscaIă.nr.F -TM 501111.09.20 15.cu .

privire 'la sumade 75~.949 lei rep~ezentând:TV A..stabilita supliJ)1~llt~ în-suma de2~3.272Iei;
dobânzi de întârziere în suma de 13.006 lei; penalităţi de întârziere: în sumade 8.6711ei '..

2. Constatarea necompetenţei materiale a D.G.RF.P Timişoara privind soluţionareao; '.
contestaţiei formulate împotriva Dispo;:iţiei privin~ masurile st(lbilite ...de~rg~ele.qein~p~~H~;·4i~:;
fiscală nr.4741/11.09.2015, .aceastaurmând a fi solutionata de cătreAJ.f ..l}Tlrn.lŞ.:;,:.;;<>;:~:~, ~:;.

.Totodată 5111l19dînt~p1eiat 'pPRFPŢiIllişoJua a emis ..Re~izia Nr.149512.11(J3is116.05.2Ql{j,~i'h,r;0;;;':
prind. îndreptarea' ·~ro·rii·matedale.cUprinse .înDecizia. i1r .J49?/211h~.05 :2016 prin; .c<ire·rs~â';;;·:L'»~·:~·
îndreptat eroareamateriala strecurată la pagina26 â. Decizieinr.14·95/211116.05 .20l6.~{:;;;:,;~~;,j;,:,;} ?',)i~;/-

.Pârâta .. şQ!tcită respingerea eventualelor . cheltuieli . de' judecaiă,' ca' 'nef6ri&ite" faţă·:'de:.;'··f",
instituţiile pârâte, .întI1lcâtnu seaflăîn culpă procesuală. . .....: .•..-. . .... .'. . ...' .

Îndovedire~i s-a depus la dosarul cauzei dosarul administrativ care a statla baza emiterii:
actelor administrativfiscale contestate. . .., "

Pentru . considerentele arătate, pârâta solicită instanţei.admiterea excepţiei privind.->
, inadmjsibil.iţatea~;lp~tu.lui 3',;depe.r~r,e privin4;~P1J!are~ R:ap(mH~u.i.d~.insp~cţie·tiscală nr ..)~':rM/:.
, 477/11.09.20 i5şi a'apexel()raferent.e. precum.şi fi.tuturor .act~lorJnţq~mit~.d~ qr~arieleA~\~qnţt2 .:

pe perioada inspecţiei fiscale şiinc.ţusiy f~ta4e.Dispoziţi<i,privilldmas~i1~. stabilite.de 9rgai\e'~:ge:i;:;;;'i,;•.('~,~
. inspecţie fiscală nr.4741/1 1.09.2015 şi respingereaca inadmisibila a acestei cereri... .... ...• '" ':'CJ'''';:;\
.respingerea ..cl:l.fiind. ţardivformulaţă a .p~~:9i~.ăr,ii.de .acţiullel.~aL.~:I~a,:te.I'IJlen.de jt14ec.51ţ~/;J.... , \;~,:jHt
condiţiileîncare modificareaşi/sau completarea acţiuniise poat~ formulaîntermen de 10 zile de, ....i
la formularea şi depunerea.acţiunii.respingereaca văditm~înteme.iată,şinylegala a întregilacţiuniz; ,
în contencios" administrativ astfel cum a fostv-precizată. de .către . reclamanta .'se
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'" ," BUILDiNG&COMERT SRL, ~enţiner~aca'temeinice şi legalea actelor: adrriiriişi~ativ; fiscale,
" , " "", \ "constând în: Decizia nr. 1495/21l/bis/04.07.2016 emisă 'de DGRFP' Tiniişoâra, Decizia 'nr.

, 1~95/211fI6.05.2016 emisade DGRFP Timişoara, Deciziade impunere ni. F_TM50111 1.09.2013,
',~,:Dispoziţi~;privind.masurile stabilire' d~ organele de inspecţie 'fiscală ni.4 74111 L09 .2015, Raportul
-~de-inspecţie fiscală nr.,F~TM 4Ti/lL09~2015'şi a anexelor aferente şi menţinerea Ca temeinice şi" , legaie :',i~"obHgaţîilor 'fiscale .stabilite 'deofganele fiscale' în sarcina reclamantei, 'precum şi

respingerea eventualelor cheltuieli de judecata ca nefondate. ' ,
/ ' ,"'Totodată, pârâta solicită instanţei, respingerea ca nefiind utilă şipertinentă 'cauzei a

expertizei 'în specialitatea contabilitate solicitată de reclamantă. "'" , " ','., ','
, ,Pârâta solicită judecarea cauzei 'şi conform art. 332aliIi., ultim coroboratcu ali. 411 alin 2 şi

',', o,; '~următoarele Cod de procedură civilă-în-baza actelor de ladosarulcauzei. ;i,,'~ '>':,: .:>, "

"" ' Analizând actele şi lucrările 'dosarului, pi-hi prismaprevederilor ligale Şi a înscrisurllor
'depusi la dosar;instanJa 'reţine următoarele:', ";" " ,:".',' " , ; ,

V/,: Înfaptîn'temeiulRapoI1tiiuide Inspecţie Fiscala nr. F-TM 447IilJ)9.2015 întocmit de,
,':::A.TFPTiiniş (f.114-162 vol.1), a fost emisă Decizia de impunere nr. F~TM~S01l11.09.2015 (f.

, ,:,,,', 106-'t 1i' -vol.I) 'prin care organul: fiscal "a 'stabilit în sarcina reclamantei obligaţii fiscale
suplimentare în cuantum de 254.949 lei" reprezentând: TVA stabilită suplimentar-233.272 lei,

" ,_,/' . dobânzi de întârziere-Iâ.Oue leişi penalităţi de întâiziere-8.6711ei.·' ,
· . Împotriva acestei decizii de impunere, în procedura iristituită de art. 205 şi urm. din OG nr.
· 92/2003rep., reclamanta a formlilat contestatie; solicitând anularea 'deciziei de impunere,

contestaţia .fiind respinsă ca neîntemeiată de' către pârâta DGRFP Timiş ",'prin Decizia nr.
1495/211/16.05.2016 (f. 74-100)..'. . ~..,... "

", .' /;,':<' '>Înconsecirtţă; în condiţiile art. 218 âlin.2dl~ O.G.nr.'92/2003 privind Codulde procedură
, ":' '!:fiscaIă,techimaritas-a adresat instanţei de coritencios administrativ cu prezentaacţiune, solicitând

...: <';Oi,; ·'~~ularea'rap6rtuiui deinspecţiefiscală şi aanexelor aferente, a decizlei deimpunereşia deciziei
',,' 'de respingere a contestaţiei formulate.. . ,.' '

., ",~ ,":,':, " '. ".'. "AiialiZârid cu prioritatemadmisibilitatea c~rerii de anularea Raportului de Inspecţie
:·":',Fis'c~da".nr~ F-TM 447 /11.09~2015din actiune;prinprisrp.a motivelor invocate depârâţi prin

". întâmpinare, se constată că aceasta esteneîntemeiată.ve" ...<:".'" .... ,:"":,,::~:,~,::,,<;,,, '.' .' .

,:.,:i .:'" ...Astfel, Sutit realesusţinerilepârâţilor.înceea cepriveşte'faptul c~·:ra.~6Hulde'control nr. F-
';:tM,'447li 1.09.2015'- contestat prin pct~;3' diiiacţiÎUie, nureprezlntă'un 'titlh:'decfeânţă.}\cest act
, reprezintă doar o simplă operaţiune administrativă' anterioară adoptării actului administrativ -

'.:,-,i :':Deciiia 'de impunere nr. F-TM 501111.09.2015 emisă de 'către AJFP Timiş. , " '
~:".~::. .,Totuşi, în cauză; contrar susţinerilorpârâţilor, Raportul de Inspecţie Fiscalanr. F-TM

".:".447/1"1:09.20 15 poate fi contestat (solicitându-se 'anularea' acestuia),' întrucât 'au fost contestate şi
actele' .administrative aferente, emise în baza acestuia . .. Decizia de impunere tir. F-TM

· 501111:09.2015 emisă de către AJFP Timiş şi ulteriorDecizia nr. 1495/2n/16~05.2016,având în
;,,',:, .', vedere dispoziţiile art. 18 alin. 2 din Leg~a 55412004~cate'stipule~ăîn sensul 't~:,Jnstanţa este .

; competenţă să se pronunte, înafata:situaliiidr,';;revi1z~ie ICi.art:'! alin. '(6),"ş'i'asupra legalităţii
. " . ,operaliuniloradministrative care ali Stat la baia emiterii actuluisupus judecăţii. 'J,:,:.)' ';.' .'

.::" '. ':".... ~Astfel; in ipoteza' în-care: subt contestate' actele' administrative, - "se poate analiza Şl
. ,':,1e-galitatealtemeinicia operaţiunilor administrative aferenteacestor acte.' .' .> --==r:=

'.~.;:~::'~-!\n.al~ândlegalitatea şi temein,iciaactelora căror anulare se soltcltă.jrilimita criticilor \jJ
':':fCirmulatede'reClaniahtă~ prinraportare Iadosarul administrativ (f.2-156 vol.2) şi raportul de .

. . ' "-',\'expertiză"contabi'Iă judi'ciară' (f.224~236 vol.Z). precum 'şi la înscrisurile depuse de reclamantă,
.. " ,; v: ihstâhţit6()ristată:'c~~ 'ladata;de24~07~2013/'îlltr€'p'et~l1taBUILDING&' COMERŢ II'ALY SRL .şi .

", .',S.C.KFR,DEVELOPMENT,SRL:;'~:..a;·;înclibiaf,uri:;bbhtra6t':deXln:termediere,~vând;;câ',obi~Ct.; ....
:"}'efeCtci~ieă"dci demeisJrrd~';cătte:lhi~hhedl~!i'iH:V~dete~f,j4~rltifigăÎ'ii~uBhh ~~'6î~hti~li<~arteÎleri '.-", -..':.',.~t~f~~'::d,:~;~ol~ar~a••·s~u·:â~u~tar~·~···:~~of~~~~.l?~'.,~~:~b,.r"~fi,~';~}ri':ti~işoâf~;:st~ .',;~~~~~!i~:~N,','t9"Mi:h(Ai:t8':~:~:>}:'i:~,..J

;. ,' .... , :

.'., .;
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o ".~ .~:.' ".,~'" .:/t~:)~~;i~'~::·::::'.···~:2~';~:f:<,~,;\/ .'.?";~,:[:~t·':~~:;.-3~~-~~·>·':::':~)' ': c.'.. .... ;"." ':~l'~J'::}
"\I::::;1t~)~.tţid··:P~~R,~ll!\~ş,~,;;inte~~ft~~tr.(·.".. o ţr~:~ ',:~ ~",iţ~·M~Q~M.§~ '. '.'~ ,reţaţ~~i diiltrf BUILDING)~i:;:':~

€QME· <~SR.'Eişl. ,ţia':4allorl.al~~h~~trijl;ocume,d':· .,<,' ',''.' ..•• :. "..~' ,:,.i>~.';,~'
. / ~~-2' >.ţ.':""!/! ,,"~j:~•.'tt~'. !,J,.,~..." .":>.-? .~,:...~~: 1;",,; .'~'. 'r {...~>~,....A.'? -r., ~.j ••.•. ,; ",', '~.' '.,..,.:~",,;'~" ,h.' .'. '.'" .'~ - .. -.>; " • • .' ~~t~ r~"~J'-:·..•

" ~ :. ,; ~;~ . "l:,.1Y:f;"S"'}. ?r~!~!~.\:.'?·~:·~;l~dl~~~c~~ţ8Q~:~~C,t;.;a~(ţ.~~::s,e ..r~ţl~e ~l' l~ ~upnn~ul :r!po~l t:~e':'~'
..'~.,)~~g~~~Z~~.C9~1~.p.tl~îJ1~~,~I~tJf··~~.~~ţ1~'~v~{~~k~i·,lJtf.~;~li9,,11Jl~:-m,~d~~(ul~!..~~:~Q~~{1.~T;f!,.ef}!f.!~l!t.,~5

:' ,'~I:.~o~t!W ~~f.~'.1J.~'J![~~z.~~f!~~~t~~0~~~?!ftl!:Yf~:fl;}{~~~~/?J~~ej!{.laţ~!~'lfl11~~'fJt~~~~t~~;!f!~~!~~;'"
pa~ter:zer ,f1r.ep~,!t(iţt."i<ue',::,:"mt~rmeulan"~,(fU!1:''',:,~pr:ztJ:acti":~~tn.; ~once.; .'/}r.ma.':"'J1fr.~uf.C/ji: ,ei~ir
asodere!colabware/fina,nlare/cons.truire<trţi'nsl~r 4~d.f:ejJt~ri~s~l1,.qrl~e,;alt~;f()!'.111.ă.,4e;'f.q.PR~Cf!~~.
economică privind valorificarea iinqbilullf( 'şi{sa,udezypltdr:eqproiectului, ,care s.ă.fi.e'acceptat4:iil·J/
beneficiar. ,,' ':' .. :~'.' .." ',: '..y ..~.;"':<" .. ,',. ,::;'?'~. ':.,',' • ". ~':' .'0'" "",':.' :';:",~ff'::;/·

, Întemeiul.acestui contract,s'ocietat~a~pILriING .&:COMERT ITAL Y SRL a ~~i~:în "o

perioada octombrie 2013-august 2014 un.număr de 7 facturi în sumă totală de 787.529 lei din care .
152.453 lei,TVA, sumă achitată integral de'către reclatnantă:' ; '. . .' .: '. '.

. Prin a.ctel~de control atacate,:organel~ 4e' inspecţie fiscală .au reţinut că,'întrucâtsocietatea/
reclamantă .:nu 'ţt. realizat' venituri .şinua încheiat .nici un 'contract, .în oriCe formă juridică, de '.
.asociere/c(jlabotate/finanţar.el.consiruireltrarisf~r. de drepturi Sau orice altăformă de cooperare.
.economică privtnâ valorificarea imobilului şi/sau.dezvoltarea proiectului, care să seconcretizeze»
în valorificarea sau dezvoltarea. proiectului .imobiliar, acest 'proie~t imobiliar' aflân.du7se:î~~c~eaşr
fază incipientă ca la. efectuarea controlului fiscal: anterior;' rezultăcă-serviciile. de'iriteriii~di~re:: .'
achitate de reclamantă .către ,KFR DEVELOPMENT SRL nu au fost destinate utilizării '.în '.folosul'
operaţiuniitaxabile, m~tiv pentru care r~cla!n~ta nu are dreptul: să :cieducă 'TVA ·aferehtâ.'adestei::·
achiziţii de servicii." '. ; -, . •. '. .' . . '. . . .' .

. În' cauză, reclamanta susţine, în esenţă,' că prin adresa.nr, 83i05.08.:20.15 prin care ANL,...
confirmă că societatea ŞUILDING& COMERŢ ITALYSRL este printre cei 6 operatori cu care,
instituţia, respectivă este interesată,în condiţiilelegislaţieiîn vigoare, să' se.asocieze învederea
.materia~izărjt ?e.zvQltăd~~nsarp.b.Iul~irez~dePt.ţ~!'d~Joc~fn~~'îp~uni~ipiţlm::ţJţli~p~r~, ~~S~.,4~.Y~~~,;,'.

. că sunţ îndeplinite condiţiile de a beneficia de rambursarea rYA afer~~tă factur.tlor ţIIIJ.şe de;~fR,:'
DEVELOPMţ:NT SRL pentru inte,fI!1ediereaJelaţiiloidintre:societat~a B:UJLD.~G &"~o.M~RT'
ITAL Y. SRL şi ANL, fiind evident că KFRDEVELQPMEN'RSRL ci prestatservicii în favoarea-sa-
şi în îndeplinirea obligaţiilorcontractuale asumate. ~,~,,' ,;;' .".' ':: :., .

. ' În conformitate cu' dispoziţiile ari. 21 alin.I din :'Codul fiscal, "pentru' determinarea'
profitului impozabil sunt considerate cheltuieltdeductiblle numai cheltuielileefectuate în scopul.
realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare." .

. De asemenea, potrivit art. 145alin.l şi alin.2 lit.a) din Legea nr. 57112003 privind Codul
fiscal, ,,(1) Dreptul de,deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei.( ... ) .

(2) -,Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă ..taxa aferentă-achiziţiilor.cdacăi.:
acestea sunt destinate utilizării înfolosul următoare lot: operaţiuni: . . .. .. ,., ....:,.. :,,'.:,">

a) operaţiuni taxabiie.t.:.)" ,. ....,> .
Iar, conform art. 146 alin.i lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
" Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie 'să ..... ..'

îndeplinească următoarele condiţii: . .. .
a) pentru taxa datorată .sau achitată, aferentă bunurilor. care i-au fost ori urmează să îi fie .

livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să fi fieprestateîn beneficiul său de către .' .
persoană, tmpozabilă, să deţină o factură emisă în .conformitate cu prevederile arI. :155..
precum şi dovada plăţii în cazul achlziţiilor efectuate de' către persoanele tmpozabile care
aplică sistemul TVA la. încasare, .respectiv de către persoanele·. impozabile .care .:
achiziţionează bunuri/servicii de la persoane impozabile în perioada în care aplicăsisiemul;
TVA la tncasare.t...)". ." . : ...' ': . :.,' .... .... :';':.<':-::;""j.~~ ..:.i/
. Ati, 21 ~lin..4 'din Legea nr.57112003 -; vechiul Cod fiscal şi pct. 48 di~:Hotărâfeade.

Guvern nr. 44/~OOttprevăd, pentru a recunoaşte cheltuielilor un :caracte.rdeductibil",;că serviciile
presupuse de acestea trebuie efectiv prestate şi să rezulte dintr-o convenţie apărţilor, justificarea .

. . ; . . . . .
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.' :prestăriilor retultând din depunereade situaţii de lucrări, rapoarte de lu~r~,pr'oyes~'v~rbale de
· recepţie etc.. .' . . .' . " . .. . . . _

.,' '. ~ . ;::Potrivit" concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză," societatea . nu deţine" ')
L' (·A~?~el?:t~jus,tificative,. resp~cti'(situaţii delutr~ri, rapoarte de lucru din care să reiasă prestarea

:<efectiYă'.a"serviCiilor~ faptul' că au fostrealizate' prevederile contractuale conform art. 1 din
contractul de: intermediere, simpla deţinere .a .linei facturi care îndeplineşte' condiţiile deformă
prevăzutede Codul fiscal nefiind suficientă pentru acordarea dreptului de deducere. .'

. ::'. '. "'Deasemenea, se precizează că din cele 7 facturi.nu se evidenţiază dire este aferentă acestei
intermedieri cu Agenţia Naţională pentru Locuinţă sau care estebazaimpozabilă şi taxa pe valoare
adăugată aferentă acestei prestaţii. ," =;'>.

În lumina considerentelor -prezentate.: instanţa ireţine că nu 'pot' fi' 'primite . criticile
·reclamantei privind. greşita apreciere de către organele de .inspecţie. fiscalăa hededllctibilităţii .
T.V.A. aferentă facturilor emise,însarcinâreclanjâriteî de KFRDEVELOPMENŢ, SRL pentru

.,ser"iciile'de .intermedierevpretins.idar' nedovedit; afectate relaţiei de-colaborare cu ANL,
.····:reC1ârhanfa.nefăcând·dovadacăserviciilede intermediere achiziţionate în baza contractului de'
" intermedierecu KFR'DEVELOPMENT SRLau fost destinate afi.utilizate pentru operaţiuni

taxabile în condiţiile în care nu s-a încheiat niciun contract cu parteneri, prezentaţi de către
intermediar pentru dezvoltarea 'proiectului imobiliar, nefiind realizate' de 'către 'societate venituri
impozabile din aceste operaţiuni. . . . . . . . .. " .

. .':Prin aceleaşi acte administrativfiscale contestate, organele fiscale auhotărât ajustareaTVA
·în sumă 'de 78.464 lei, reprezentândTv A dedusă aferentă cheltuielilor efectuate pentru proiectul

'; 'irncbiliar-derambursarea căi-ehi'societatea reclamantă a beneficiat în urma controlului 'din anul
. 2012,<reţiriând' că nefiind' încheiat nici un contract în vedetea valorificării ' sau dezvoltării

". ,:.·:,.:'proiectului'imobiliardeviriaplicabile prevederileart. i48 alin.1 Iit.a) şic) diri Legea nr. 57112003.'., şicete al~pct:53aiiri.2 din HO rir.44/2004. ;,' •... .'; .... .' .' ., ',;. .:.: .:
",," "'Potrivit ari. 148 alin.1 lit.a) şic) din Legea nr. 571/2003:' ,,(1) În condijiile"în careregulile

; privind livrarea către sine sau prestarea către sine nu se' aplică,' dediu:erea~itiiJidlăseajustează în
următoarele cazuri: , '. ....., . I t; . ...,

a) deducereaeste mai mare sau maimică decât cea pe care persoanaimpozabilăaveadreptul
să o opereze.ţ ...) ,.. .. ' . ~.;' '.. "" .

c) -persoana impozabilă îşi pierde dreptul de. .deducere a taxei pentru bunurile-mobile nelivrate .
0:"" şi 'serviciile neutlliiaie' 'în cazu/unor evenimente: precum modijicăr{le'gislaţlVe"Jm()dijicări ale

.......... >':/,.. .·.. obi~ctul4i. deactivitC{fe,;'alocareade:punuril$(!rvicii pentru operatiuni caf(/'dqu dr,epi 'dededucere
. .\ '.'şi.: zilţ'erţor;;alocarea dcestora perlffu ....real{zareade" operaţiuni care nuidau drept ..de deducere,
.,:"-/:. .bunuri pps·ădin"gestiune. ,,' :,' ": :,'<: ,',L :,~.<':.. '.' ... :'. ..;::,..... .

". ',. ".•, ...:.'~ci.·53 alin.Z diriHGilr. 44i2Q64'Si~tiie~ă:\,(2) În bazaprevede'j-ilor'a'l:148'alin. (1) lit.
a). din, Coduljiscal:'persoaria impozdbilăp{jaie'~ă 'a]usteze' taxa neded'u's&'a!eren'tă serviciilor

" neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şiactivelor corporalefixe, altele decât cete care sunt
. '. 'constderate bunu~i de capital conform art. 149 (fin Codul jiscal, active lor corporale fixe în curs de

· executie, constatate pebazd 'de inventariere, în 'situaţiti. în care "persoanaImpozabilă câştigă
'.. ;, . .dreptul de deducere a taxei. Ajustarea în acest caz reprezintăexercitarea dreptului.dededucere şi

. ; :,. .se evidenţiază în decontul de' taxă aferent perioadei fiscale în care Ci intervenit evenimentul care a
.' .:·::gene~at.âjustareasau,< după caz, într-undecom de taxă ulterior. ,,' '. ;.,
.'. i:.' •,. ':: " " '.'. Prin acţiunea formulată, reclamanta'recunoaşte că asistat investiţia în proiectul imobiliar cu

.: privire'la> care a beneficiat. de rambursareaTv A în sumă de 77.664 lei.: susţinând că' această
, .încetarea s-a datorat unor .factori.externi-criză'Imobifiară-carese. menţine 'la tliv~luLşoG.i~ţăţilor.de ".

" profil datoratăvânzărilor' l~ un:'riivef scăz~n al' bhnuiilor" iinobiliare şf)ipsei .·d.~litivestit6d'în ..•..
. ,domeniu.' , , .:' " ' .. ' . , . . ",,:. : ,.:. . "
'. 'Din analiza documentelor existente "la' .dosarul cauzei, exportul ·aţse~nat în 'cauză a' .,,11\ , '

concluzionat că, urmare a modificărilor ~nterveni~~,~~ist~ea lucrărilor ş~~,~~~;ir~ea,aU~Orizaţieide . . '
•. ;.{, <'" I •

-.".

',:','

. '.,~ ,

\.....,

'.Dosar nr:3888/30/20 16' :.

i



'1/ ,,'PENTRU: AC:ESlE l\iQTIYE"
, .,:,'.ÎN 1'lUMELt J:.E"dn:;i, ' '

,HOTĂRĂ.,$TE::'
-. . I ';~ ,k,

Respinge excepţia inadmisibilităţii. ,'" , ,,", " ",' ',', , '" ,';}
"Respinge a~ţi,une,aformulatăde 'reciamanta BtJILDING ~'COMERŢ ITALY, SRL;"cu;', ,..-','

sediul în Timişoara, strada Mioriţa, nr. 23, bL-16/ A, ap 13, CIF 24033609, cu sediul procedural '
ales la SCA Valentin şi Asociaţii; situatînTimişoara, strada Semenic; ni: 14, ap. 3, judeţul TÎmiş,F
în contradictoriucu.pârâtele ANAt~DGRFPTIMISOARA - ADMINISTRATIA JUDETEANA,A '
FINANTELO~'PUBLICE" TlMIS'~ ACTIYITAŢEA PE INSPECTIE FISCALA, şi ANAF .':-
DIRECŢIA, GENERA.;LA, REQIOl'JA'LA'A" FINANŢEbOR :PVBL1Sj3 TJ!v11,ŞPARf\,.,-' ,
SERVICIUL ,DE SOLUTIONARE·'A ,CONTEŞTATIILOR,2; -ambele.cusediul.tni-Timişoara,'; ..':"
strada Gheorghe Lazăr, nr. '9B,judeţul Timiş, având ca obiect anulare act .administrativ. ..' ',' r

Fără cheltuieli dejudecată.: _~', ' " '. " , .,., - , :: ' '
Cu drept de recurs în termen de 15 zilede la comunicare. Recursul se depune.Ia Tribunalul.,

Timiş. " ", ' , , "'" ,: ",
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi,

16.11.2018. ' " ' , ' , " '

PREŞEDINTE,
BEATRICE-MIHAELA IVANCU

s :

Red. B.M.1., tehnored. N.L.B. 27.12.2018/ 5 ex.l s.rn.1 ex. / 3 corn.
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