
DOSAR NR.... (nr. în format vechi ...)
ROMÂNIA TRIBUNALUL ... - SECŢIA ...
SENTINŢA CIVILA NR....
Şedinţa publică din data de ...
Tribunalul compus din:
Preşedinte - ...
Grefier- ...
Pe rol examinarea cauzei în contencios administrativ privind pe reclamanta  ...  în 

contradictoriu cu pârâtele DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE .... 
şi  ACTIVITATEA  DE  CONTROL  FISCAL  -  SERVICIUL  DE  CONTROL 
FISCAL 1 ... având ca obiect drepturi băneşti anulare acte administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru pârâte consilier juridic 
..., lipsind reclamanta.

Procedura fiind legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:
Consilier juridic ... arată că nu mai are alte cereri de formulat.
Tribunalul având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de 

judecată şi acordă cuvântul pe fond.
Consilier  juridic  ...  solicită  respingerea  acţiunii  formulată  de  reclamantă,  ca 

neîntemeiată şi menţinerea actelor administrativ fiscale contestate ca legale şi temeinice 
pentru motivele expuse pe larg în întâmpinarea depusă în cauză.

Dezbaterile declarându-se închise, cauza rămâne în pronunţare.
După deliberare,
TRIBUNALUL
Cu privire la cauza de contencios administrativ de faţă: Prin cererea înregistrată pe 

rolul acestui tribunal sub nr...., după casarea dispusă de Curtea de Apel ... prin decizia 
nr.... din data de ..., reclamanta ... cu sediul în comuna ...., judeţul ... a chemat în judecată 
pe  pârâtele  DIRECŢIA  GENERALA  A  FINANŢELOR  PUBLICE  ...  şi 
ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL - SERVICIUL DE CONTROL FISCAL 
1 ... din cadrul DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE ... solicitând 
anulare deciziei nr... din ... emisă de prima pârâtă, prin care i-a fost respinsă cererea de 
anulare a Raportului de inspecţie fiscală din data de ... pe care îl consideră nelegal şi 
netemeinic.

în motivare a arătat că ... a fost supusă controlului fiscal pentru perioada ..., iar în 
urma controlului făcut s-a constatat că în raport de sumele de bani pe care le-a încasat cu 
titlu de subvenţie,  pentru energie si apă ar fi  trebuit să se declare plătitor de T.V.A. 
Începând  cu  data  de  întâi  a  lunii  următoare  celei  în  care  se  atinge  plafonul  maxim 
stabilit, pentru categoria plătitorilor de .T.V.A..

Urmare a contestaţiei depuse, prin decizia nr...., Biroul de Soluţionări contestaţii 
din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ...  a respins-o, reţinând măsura ca 
legală în baza art.212 alin.1 din O.M.F.P. nr.1752/2005.

De asemenea,^,.prin cerere, reclamanta a solicitat şi suspendarea aplicării actelor 



administraWe.^taţ:ate\
în susţinere/aep.........,Vitemeind-o pe dispoziţiile Codului fiscal.
Prin întâmprhâ're^:^^)u|ă în cauză, pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

...Ţopriu cât şi pentru Activitatea de Inspecţie Fiscală, a solicitat atât resskiaereCeecfe'rii 
de suspendare a executării, cât şi a cererii

Sţ|"^|j|_j,j^VV'                   ^ '                                       '*
de chemare in judecată mtrucataseStea sunt neîntemeiate.
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, tribunalul reţine următoarele:
Prin raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de ..., Activitatea de Control Fiscal 

din  cadrul  Direcţiei  Generale  a  Finanţelor  Publice  ...  a  stabilit  în  capitolul  VI  că 
reclamanta datorează T.V.A. în sumă de ...lei şi majorări ... lei, rezultând un total de ... 
lei ca urmare a faptului că avea obligaţia să se înregistreze ca plătitor de T.V.A., datorită 
depăşirii plafonului de ... euro, prevăzut de art.152 alin.1 din Codul de procedură fiscală.

Au fost avute în vedere dispoziţiile pct.212 alin.1 lit. d din Ordinul nr.1752/2005 al 
M.F. potrivit  cărora,  în categoria veniturilor din exploatare,  se cuprind veniturile din 
subvenţiile de exploatare reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ 
şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea.

S-a  constatat  că  reclamanta  a  depăşit  plafonul  stabilit,  ca  urmare  a  realizării 
veniturilor din subvenţiile pentru energie şi apă, prevăzut de art.152 alin.2 din Legea 
nr.571/2003.  Potrivit  acestor  prevederi,  persoanele  impozabile,  nou  înfiinţate,  pot 
beneficia de scutire, dacă declară că vor realiza anual o cifră de afaceri estimată până la 
...lei şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.. Persoanele impozabile 
care  depăşesc  în  cursul  unui  an  fiscal  plafonul  de  scutire  sunt  obligate  să  solicite 
înregistrarea  ca plătitor  de T.V.A.  în regim normal,  în termen de 10 zile  de la  data 
constatării depăşirii.

Din actele  aflate  la  dosar,  instanţa  reţine  că  ...  ....  avea  obligaţia  să  se  declare 
plătitor de T.V.A. La .... pentru că a depăşit plafonul.

Având  în  vedere  faptul  că  reclamanta  nu  s-a  conformat  procedurilor  legale 
menţionate,  instanţa  apreciază  că  suma  de  ...  lei  reprezentând  T.V.A.  este  datorată 
bugetului  de  stat  în  cuantumul  stabilit,  împreună  cu  majorările  în  suma  de  ...  lei, 
calculate potrivit art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Faţă de aceste considerente, cererea pe fond urmează a fi respinsă.
Cât  priveşte  cererea  de  suspendare,  tribunalul  apreciază  că  în  cauză  nu  sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004, în sensul că nu 
este vorba de cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente.

Urmare a faptului  că reclamanta a achitat  în baza art.215 alin.2 Cod procedură 
fiscală o cauţiune de ... lei, consemnată prin chitanţa de consemnare nr...., urmează a 
dispune restituirea acestei sume.

în  consecinţă,  tribunalul  va  respinge  ca  neîntemeiată  contestaţia  formulată  de 
reclamanta  ...  împotriva  cu  pârâtelor  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  ...  şi 
Activitatea de Control Fiscal - Serviciul de Control Fiscal 1 ....

Va  respinge  ca  neîntemeiată  cererea  de  suspendare  a  executării  deciziei  de 



impunere nr.... din .... a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ....
Va dispune restituirea către reclamantă a sumei de ... lei consemnată cu titlu de 

cauţiune la  Sucursala ... prin recipisa nr.... din ....
Văzând şi dispoziţiile art.20 din -legea nr.554/2004,
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE;
Respinge  ca  neîntemeiată  contestaţia  formulată  de  reclamanta  ...  împotriva  cu 

pârâtelor  DIRECŢIA  GENERALĂ  A  FINANŢELOR  PUBLICE  ...  şi 
ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL - SERVICIUL DE CONTROL FISCAL 
1 .....

Respinge ca neîntemeiata cererea de suspendare a executării deciziei de impunere 
nr.... din ... a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ....

Dispune  restituirea  către  reclamantă  a  sumei  de  ...  lei  consemnată  cu  titlu  de 
cauţiune Ia . Sucursala ... prin recipisa nr.... din ....

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi ....
Preşedinte,
ROMÂNIA
TRIBUNALUL  ...
Prezenta   copie   fund,
originalul aflat la dosarul       _____  _    _ _
al dcestui tribunal se legalizează  de  noi.
Red. .....
Tehnored. ..../ex....


