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                                                              ROMÂNIA

TRIBUNALUL TIMIS
SECTIA  COMERCIALA �I  DE CONTENCIOS  ADMINISTRATIV

SENITNI'A CIVILA Nr. 274
�edinta  public� ...

Completul compus din:
PRE�EDINTE ..

 REFERITOR LA DSECIZIA 193/2007

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ �i fiscal privind pe reclamant T  �i
pe pârât D.G.F.P. TIMI�, având ca object anulare act administrativ.

La apelul nominal f�cut în �edin~a public� - se prezinta pentru reclamanta c.j.B  
pentru parata c.j. M 

Procedura legal îndeplinit�.
S-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefierul de sedinta dupa care , instanta constata

incheiata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul in fond.
Reprezentantul reclamantului solicita admiterea actiunii, anularea deciziei atacate,

recalcularea obligatiilor fiscale.
Reprezentantul paratei solicita respingerea actiunii ca neantemeiata.

I N S T A N T A

Deliberând constat�:
Prin cererea înregistrat� pe rolul acestui tribunal sub nr.... din data de 22 noiembrie

2007, reclamantul T  a chemat în judecat� în calitate de pârât Directia general� a Finantelor
Publice Timi�oara, formulând contestatie împotriva Deciziei nr.... emis� de pârât, solicitând
anularea deciziei �i obligarea pârâtului s� recalculeze obliga�iile fiscale datorate (
reprezentând diferenta de impozit �i accesorii ) se�zând integral cheltuielile efectuate în anul
2001, pentru achizi�ia tuturor mijloacelor fixe ar�tate   în Raportul inspec�iei fiscale incheiat
la data de .. �i s� se dispun� anularea tuturor deciziilor fiscale emise, care nu tin cont de
prevederile art. 64 din Legea nr. 188/2000, în urma raportului inspec�iei fiscale
susmentionat.

În motivarea se arat� c� în urma controlului efectuat, la solicitarea reclamantului, s-a
emis decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare nr. ... întocmit� în baza
Raportului inspec�iei fiscale încheiat la data de ... Apreciind c� organul de control nu a tinut
cont de art. 64 din Legea 188/2000 care prevede c� „Cheltuielile efectuate pentru investi�ii,
dot�ri �i alte utilit��i necesare în activitatea biroului executorului judec�toresc, se scad din
veniturile impozabile pe o durat� de trei ani de la începerea efectiv� a activit��ii ",
reclamantul a furmulat cunleslalie care îns� a fost respins� prin Decizia nr....iar împotriva
deciziei a formulat prezenta ac�iune, prin care a solicitat anularea ei.

La dosar a fost depus� Decizia nr. 695/193/26.10.2007 emis� de D.G.F.P. Timi�.
Directia Generai� a Finantelor Publice Timi� a formulat Întâmpinare, prin care a

solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiat� �i mentinerea ca temeinice �i legale a Deciziei
de impunere nr.... a Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de  ... ambele încheiate



de A.F.P. Timi�oara  pentru suma de ... lei �i a Deciziei nr. 695/193/26.10.2007 emis� de
D.G.F.P. Timi�.

În motivarea întâmpin�rii se arat� c�, cu ocazia inspectiei fiscale efectuate de
organele de inspec�ie fiscal� A.F.P. Timi�oara, sediul profesional al petentului B.E.J. T, s-a
încheiat Raportul de inspectie fiscala din data de ... prin care s-a constatat c� în mod gre�it
în anul 2001, petentul a inclus integral pe cheltuieli achizitia de mijloace fixe (
computer,xerox, autoturism ) în temeiul prevederilor art. 64 din legea nr. 188/2000, fâr� a
calcula amortizarea acestora �i f�r� a fi e�alonate pe o perioad� de 3 ani de la începerea
efectiv� a activit��ii a�a cum prevede legea.

Din actele �i lucr�rile dosarul tribunalul retine c�:
În baza Raportului de inspectie fiscal� încheiat în data de 13.03.2007 a fost emis�,

Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare nr. .. de c�tre A.F.P. Timi�oara .
decizie prin care a fost stabilit� suplimentar, în sarcina reclamantului suma de total� de ...lei
reprezentând diferen�� impozit pe venit �i accesorii aferente pentru perioada 2001 - 2006.

Împotriva m�surii privind stabilirea suplimentar� a sumei totale de ...reprezentând
diferen�� de impozit pe venit �i accesorii aferente,. dispus� prin Decizia de impunere nr... �i
raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 13.03.2007, ambele emise de A.F.P.
Timi�oara ... contestatorul a exercit c�ile de atac prev�zute de O.G. nr. 92/2003, respectiv a
formulat contestatie ,   solutionata  de   D.G.F.P. Timi� prin Decizia nr. 695/193/26.10.2007,
în sensul respingerii acesia pentru   suma de  ...  Într-adev�r a�a cum prevede ar. 64 din
Legea nr, 188/2000, „Cheltuielile efectuate pentru investitii, dot�ri �i alte utilit��i necesare în
activitatea biroului executorului judec�toresc se scad din veniturile impozabile, pe o durat�
de 3 ani de la începerea efectiv� a activit��ii.".

Prevalâdu-se de dispozitiile mai sus redate, reclamantul a inclus integral pe
cheltuieli achizi�ia de mijloace fixe ( computer, xerox, autoturism ) f�r� a calcula
amortizarea acestora �i f�r� a fi e�alonate pe o perioad� de trei ani de la începerea efectiv� a
activit��ii a�a cum prevede legea.

Textul de lege invocat de c�tre reclamat a avut aplicabilitate pân� la intrarea în
vigoare a Ordonan�ei nr. 7/2002 , la 1 ianuarie 2002 a�a cum rezult� din art. 85 al acesteia
care prevede c�: „ la data intr�rii în vigoare a prezentei ordonante se abrog�:...m) prevederile
art. 64 din Legea nr. 188/2000, privind executorii judec�tore�ti, publicat� în M.O. al
României, Parte I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000"

Fa�� de textele de lege mai sus redate, rezult� c� pentru perioada 2002 - 2006 art. 64
din Legea nr. 188/2000, invocat de c�tre reclamant nu mai are aplicabilitate, find abrogat
prin Ordonanta nr. 7/2001, deci organul fiscal în mod corect a stabilit obliga�iile fiscale
suplimentare prin Decizia de impunere nr. 51076/29.06.2007, pentru suma de ...,
reprezentând diferenta de impozit pe venitul global plus accesoriile aferente.

Pentru considerentele mai sus invocate, tribunalul apreciaz� c� actiunea formulat�
de c�tre reclamantul T..  intitulat� Contestatie, este ne întemeiat� �u urmeaz� a fi respins�,
mentinând ca legale dispozi�iile Deciziei nr. 695/193/26.10.2007 �i a Deciziei de impunere
privind obliga�iile fiscale suplimentare nr.,...prin care s-a stabilit ca obliga�ie de plat� suma
de... reprezentând diferen�a de impozit pe venitul global, plus accesoriile aferente.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN N UMELE LEGII
HOTARASTE 



2 Respinge contestatia fonnulata de reclamantul T   cu domiciliul in .., in contradictonu cu
paratul D.G.F.P.TIMIS cu sediul in Timisoara.. pentru anularea Deciziei

nr.695/193/26.10.2007 , ca neantemeiata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi - 10.03 2008.

PRESEDINTE JUDECATOR


