
ROMANIA
 CURTEA DE APEL TIMI�OARA

SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV �I FISCAL DOSAR NR...
DECIZIA CIVIL� NR....

�EDIN�A PUBLICA DIN  ...

ot se afl� pronun�area asupra recursului formulat de reclamanta S.C. „I ...  T  împotriva
sentin�ei civile nr....  pronun�at� de Tribunalul Timi� în dosarul nr....  in contradictoriu cu

pâr�tele - intimate DIREC�IA GENERALA A FINAN�ELOR PUBLICE TIMI� �i
ADMINISTRA�IA FINAN�ELOR PUBLICE TIMI�OARA, având ca obiect anulare acte.

La apelul nominal, lipsâ p�r�ile.
Procedura completâ. Dat� f�r� citarea p�r�ilor.
S-a f�cut referatul cauzei de câtre grefierul de �edin��, dup� care se constat�

depuse la dosar prin serviciul de registratur� al instan�ei, concluzii scrise formulate
reclamanta recurent� �i pârâta intimat� DGFP Timi�.

Mersul dezbaterilor si concluziile par�ilor au fost consemnate în încheierea de
�edin�a din data de 04.12.2008, încheiere care face parte integranta din prezenta
hot�râre, când instanta, pentru a da posibilitatea p�r�ilor de a formula concluzii �crise,, a
amânat pronun�area pentru azi ....

CURTEA

  Deliberând asupra recursului de fa��,constat� urm�toarele:

Prin sentinta civil� nr.... pronun�at� în dosar nr.... Tribunalul Timi� a respins ca
nefondat� ac�iunea precizat� a reclamantei SC I .. împotriva pârâ�ilor DIRECTIA
GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TIMI� �i ADMINISTRATIA FIANANCIARA
TIMISOARA , având ca obiect cererile de anulare a deciziei nr./... emisa de pârâta
DGFP Tjmi�, prin care a fost solu�ionata contesta�ia înregistrata sub nr....

 - anularea Deciziei de impunere nr...  privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscala, emisa de DGFP Timi�;

 - anularea actelor administrative care au stat la baza emiterii deciziei de
impunere si a cele prin care a fost solu�ionata contesta�ia si anume Raportul de nspec�ie
fiscal� nr.... întocmit de inspectori din cadrul DGFP Timi�, si a procesului verbal încheiat
la ...; exonerarea reclamantei de la plata obliga�iilor fiscale suplimentare stabilite de
inspec�ia fiscala in cuantum total de ...

In motivate, instanta a re�inut c� prin raportul de inspec�ie fiscala încheiat in data
de .. de c�tre DGFP Tjmi�, întocmit in urma controlului efectuat de câtre pirita privind
verificarea impozitului de profit si TVA si respectarea   disciplinei��financiar contabile s-a
retinut in sarcina reclamantei obligatia de plata    aurmatoarelor sume:

  impozit pe profit : diferente ... lei, major�ri de` întârziere penalit��i  ...  Lei ,
amaenzi contraventionale ...  lei.

In baza acestui raport de inspec�ie a fost întocmita decizia de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscala in sarcina  reclamantei.

Îm patriva acestor acte fiscale, reclamanta a formulat contesta�ie administrativa
 care a fost respinsa prin decizia ..  emisa de c�tre DGFP Timi� ,

Împotriva acestei decizii,-reclamanta a formulat contesta�ie, pe care tribunalul o
considera neîntemeiata, urmând sa o resigna pentru urm�toareie considerente:

Organul de control a constatat ca reclamanta in anul 2004 a efectuat lucrâri de
repara�ii drumuri comunale in baza contractelor încheiate cu prim�riile din ...



Pentru a justifica cheltuielile cu combustibilul a înregistrat in contabilitate bonuri
de consum, insa din aceste banuri nu rezulta realitatea consumurilor, nefiind corelate
cu foile de parcurs, pentru a se observa efectiv cit carburant a ��fost��consumat.

In atare situa�ie, a�a cum arata pirita in obiec�iunile formulate la raportul de -
expertiza, foaia de parcurs îndepline�te condi�iile prev. de art.6 din L82/1991, ��
carela�ie cu bonul de consum îndeplinind calitatea de document justificativ.

A�a fiind, tribunalul a constatat , contrar opiniei expertului, care expune sumâr
si generic mai multe prevederi legale, pe care reclamanta le-ar fi respeetat,
înregistr�rile in contabilitate in ceea ce prive�te consumul de carburan�i nu au ����

f�cute conform legii.

- In ceea ce prive�te determinarea prin estimare a cheltuielilor de c�tre inspectorii
fiscali, tribunalul, de�i expertul men�ioneâz� f�r� nici un suport legal sau probator ca
nu sunt îndep(inite candi�iile pentru determinarea prin estimare a cheltuielilor, constat
ca organul de control a procedat corect si legal, deoarece in iisa - unor înregistr�ri
legale in contabilitate nu s-a putut determina m�rimea bazei de impunere,
procedându-se in conformitate cu art. 66 indice 1 din OG 9212003.

0 alta constatare a organului de control in timpul controlului efectuat a fost acea
ca reclamanta nu a condus contabilitate de gestiune, neputând determina costurile
efective efectuate de societate pentru fiecare contract in parte, procedânduse la
stabilirea bazei de impunere prin estimare, in mod corect.

Reclamanta a depus la dosar facturi emise dup� recep�ia lucr�rilor, ceea ce
presupune ca la data semn�rii procesului verbal de recep�ie lucr�rile au fost finalizate
si in consecin�a consumurile ulterioare de materiale pentru repara�ii si combustibil nu
se mai justifica.

Aceea�i situa�ie este si in ceea ce prive�te consumurile de materiale pentru
repara�ii consumate ulterior recep�iei finale ale lucr�rilor , chel�uieli nedeductibile fiscal.

Finalizarea lucrârilor de repara�ii drumuri a avut loc anterior consumurilor de
materiale si carburanti constate de c�tre organul de control nejustificate, nu au fost
cuprinse in situa�iile de lucrâri si in concluzie nu sunt destinate realiz�rii de opera�iuni
taxabile si implicit nu au dat dreptul de deducere a TVA.

Având în vedere c� reclamanta nu a achitat la termen obliga�iile fiscale'  in conformitate
cu art. 115,116 si 121 din OG 9212003 rep, pârâta a calculat accesorii reprezentând

dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

În consecin��, tribunalul a constatat �i a re�inut ca organele de   control corect �i legal au
emis raportul de inspec�ie fiscale, iar DGFP Timi�, in mod legal a respins ca
neîntemeiata contesta�ia reclamantei, motiv pentru care în conformitate: cu   art.18   din
L   nr. 554/2004 a respins ac�iunea.

În cauz�, a declarat recurs reclamanta SC I .. solicitând modificarea sentin�ei �i
admiterea ac�iunii 

Recurenta critic� prima instan�� pentru ca �i-a însu�it constat�rile eronate �i nelegale
ale organelor fiscale apreciind c� „ foaia de parcurs îndepline�te condi�iile prev�zute de
art. 6 din legea 82/1991 "�i „contrar opiniei expertului, care expune sumar �i generic mai
multe prevederi legale, pe care reclamanta le-ar fi respectat, înregistr�rile in contabilitate
în ceea ce prive�te consumul de carburanti nu au fost facute conform legii", c� organele
fiscale ar fi procedat corect la determinarea prin estimare a cheltuielilor „ deoarece in
lipsa unor înregistr�ri legale în contabilitate nu s=a putut determina mârimea bazei de
impunere, procedându-se in conformitate cu   art.661 din OG nr.92/2003", precum �i
pentru c� „reclamanta nu a condus contabilitate de gestiune" �i „ a depus la dosar



facturi emise dup� recep�ia lucr�rilor'". Solu�ia instan�ei este nelegal� pentru c� nu a
observat c� actele fiscale au fost încheiate de pârât� cu înc�lcarea dispozi�iilor legale
din Codul de procedur� fiscal� �i Codul fiscal.
Astfel, din documentele depuse la dosarul cauzei  si  din raportul de expertiz�    co
ntabial   judiciar�, rezult� cu  claritate c� societatea a organizat evidenta contabilâ ,.în
func�ie de specificul activit��ii desf��urate", c� documentele prezentate controlului
erau suficiente pentru a considera cheltuiala deductibil� din punct de vedere fiscal, c�

foaia de parcurs, diagrama tahograf ori fi�a activit��ii zilnice nu sunt documente
justificative prev�zute de legislatia in materie contabil� �i fiscal�, care trebuie obligatoriu
s� stea la baza înregistr�rilor în contabilitate, câ toate lucr�rile efectuate au fost
recep�ionate de c�tre beneficiari iar obliga�iile fiscale corespunz�toare facturilor emise
au fost achitate , �i c� nu sunt îndeplinite cerin�ele legale pentru determinarea  inarea
prin estimare a cheltuielilor de c�tre inspectorii fiscali.
Legea nr. 82/1991 a contabilit��ii prevede la art. 6 c�"(9) Orice opera�iune
economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un
document care st� la baza înregistr�rilor in contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i aprobat,
precum �i a celor care le-au înregistrat in contabilitate, dup� caz: ", ins� problema care
se pune nu este aceea c� foaia de parcurs, în corela�ie cu bonul de consum, are
calitatea de document de document justificativ,a�a cum a  re�inut  instan�a de fond, ci
dac� exist� o dispozi�ie legal� care s� condi�ioneze deductibilitatea cheltuielilor, la
calculul obliga�iilor fiscale, de obligativitatea întocmirii foii de parcurs.

Nici în Titlul II - Impozitul pe profit, nici în Tltlul VI - Taxa pe valoarea ad�ugat�
din Codul fiscal sau în normele metodologice date în aplicarea acestora nu exist�
dispozi�ii care s� condi�ioneze deductibilitatea cheltuielilor de întocmirea unor astfel de
documente.

Principiul legalit��ii, enun�at expres �i în Constitutia României, dispune câ
impozitele �i taxele se pot stabili numai prin acte ce au forta juridic� a legii; se apreciaz�
c� acest principiu are în dreptul fiscal un rol dominant, cu consecinta limit�rii libert��ii de
mi�care a interpretului, în sensul c� nici organul administrativ nu poate s� creeze, prin
interpretare , noi impozite sau sâ adauge condi�ii neprev�zute  de lege, dar nici
contribuabilul nu poate ac�iona în interesul s�u, extinzand   analogie - excep�iile,
scutirile, etc.

În consecin�� se admiteca regula interpret�rii stricte a textului   fiscal  , regula
fundamental� de interpretare în dreptul fiscal, î�i are aplica�ia tocmai in   
principiul   legalit��ii �i în rolul predominant al acestuia, fapt care nu mai las�
mult�    libertate de actiune   altor   principii ale dreptului în acest domeniu.
Regula de interpretare strict� (ad literam) se aplic� în general tuturor textelor

fiscale, atât textelor de" asiet�", adic� acelora prin care se stabile�te sfera de aplicare a
unui impozit, cât �i a celor"de exonerare".

De asemenea, concluzia instan�ei c� organele fiscale au procedat corect la
determinarea prin estimare a bazei de impozitare, de�i societatea a prezentat
controlului documentele justificative care au stat la baza înregistr�rilor în contabilitate,
vine în contradic�ie cu dispozi�iile imperative ale art. 67 din Codul de procedur� fiscal�,
potrivit c�rora numai în situa�ia în care organul fiscal nu poate determina m�rimea
bazei de impunere, acesta trebuie s� o estimeze, caz în care trebuie avute în vedere
toate datele �i documentele care au relevan�� pentru estimare �i sunt cele mai
apropiate situa�iei de fapt fiscale.

Aceasta este �i opinia expertului contabil: motivarea c� "in lipsa unor
înregistrãri legale în contabilitate nu s-a putut determina mãrimea bazei de impunere" nu
corespunde situa�iei fiscale reale. Toate înregistr�rile din contabilitate au avut la baz�



documente justificative întocmite cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991. O parte
dintre aceste cheltuieli nu au fost luate în considerare de c�tre organele fiscale, cu
motivarea nelegal� c� ar fi trebuit întocmite �i alte documente justificative, ceea ce
contravine prevederilor legale citate anterior.

Faptul c�, în absen�a contabilit��ii de gestiune, s-a procedat la stabilirea bazei
de impunere prin estimare cu neluarea în considerare a unor cheltuieli înregistrate
corect, av�nd la baza documente justificative corect întocmite, a�a cum s-a dovedit si
cu'expertiza contabil� efectuat� în cauz�, contravine dispozi�iilor imperative ale art. 67
din Codul de procedur� fiscal� (fost art. 661), citate anterior.

Raportul de inspec�ie fiscal�, precum �i decizia de impunere �i cea prin care a
fost solu�ionat� contesta�ia se întemeiaz� pe o situa�ie de fapt nereal�, contrar
dispozi�iilor art. 5, 6, 7 din Codul de procedur� fiscal�,

In ceea ce prive�te aplicarea unitar� a legisla�iei fiscale, exercitarea dreptului
de apreciere al organului fiscal, obligativitatea acestuia de a adopta solu�iile fiscale
admise de lege, întemeiate pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor
edificatoare în cauzâ �i exercitarea rolului s�u activ, care presupune examinarea din
oficiu a st�rii de fapt reale pe baza tuturor informatiilor �i documentelor necesare
pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului, precum �i dispozi�iilor
art. 94 �i 105 din Codul de procedurâ fiscal�, respectiv obligativitatea verific�rii bazelor
de impunere, a tuturor st�rilor de fapt �i raporturilor juridice care sunt relevante pentru
impunere, a legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale.

Astfel, faptul câ, datorit� emiterii facturilor fiscale anterior recep�iei finale a
lucr�rilor, organele fiscale au considerat c� toate cheltuielile efectuate dup� aceast�
data �i pân� la îndeplinirea întocmai a obliga�iilor asumate prin contracte nu mai pot fi
luate în considerare, reprezint� o nesocotire a prevederilor legale citate. Altfel spus,
sunt recunoscute în totalitate veniturile, dar cheltuielile, de�i efectuate în scopul
realiz�rii acelor venituri, nu sunt considerate deductibile în baza unei simple
presupuneri a organelor fiscale, nedovedit� prin nici una dintre probele administrate.

Examinând recursul reclamantei în report cu motivele invocate �i cu cele din
oficiu prev de art. 304 Cod procedur� civil�, se constat� c� este fondat, motiv pentru  
care se va admite împotriva sentintei civile nr....     Pronuntata  în dosar ... al
Tribunalului Timi�, se va modifica sentinta în tot,    in sensul ca   se  va    admite
actiunea precizat� formulat� de reclamanta SC I .. împotriva pârâtelor Administratia
Finan�elor Publice  Timi�oara �i D.G.F.P Timi� - Activitatea de control fiscal, se va
anula decizia de impunere nr.... emis� de pârâta II, Decizia nr...   Procersul verbal nr...
 încheiate de aceea�i pârât� privind obligarea reclamantei de a pl�ti suma de ...  lei
reprezentând debit fiscal �i se va exonera reclamanta de plata acesteia, pentru c�

Prin decizia de impunere fiscal� nr. ..  pârâta DGFP Timi� - Activitatea
de Inspec�ie Fiscalâ Timi� a impus reclamanta la plata  sumei de  ...  cu titlu
de impozit pe profit �i TVA cu accesorii aferente, urmare la încheierea
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... �i anexele întocmite, a�a cum se
men�ioneaz� în finalul deciziei de impunere fiscal� referitor la „dispozi�ii
finale".

Potrivit Raportului de inspectie fiscal�,controlul a fost exercitat urmare
la adresa nr. .. emis� de Institu�ia Prefectului Jude�ului Timi� �i perioada
verificatâ a fost anul 2004.

Prin acest act de control fiscal, pârâta DGFP Timi� a re�inut, la
capitolul referitor la impozit pe profit, c� din verificarea documentelor puse la
dispozi�ie, în anul 2004, societatea a înregistrat în contabilitate profit contabil,
cuantumul acestuia la data de  ... conform bilan�ului contabil depus de AFP
Timi�oara sub nr. ...  fiind de  ... lei.



Conform declara�iei de impozit pe profit, depus� de AFP Timi�oara
sub nr. 89322/25.02.2005. impozitul pe profit calculat de societate �i aferent
anului 2004 a fost de  ...  lei.

Conform celor înscrise in procesul verbal anexat la prezentul report,
au fost stabilite, ca urmare a rela�iilor economice dintre SC I ... �i prim�riile
M.. iferen�e de impozit pe profit �i accesorii, în baza prevederilor art. 19,
alin(1), art. 21, alin(4)lit. f, art.17 alin.(1), art. 19 alin(1), art.114 alin(1), art.116
alin(1) din OG 92/2003rep.,HG 1513/2003, HG 67/2004 �i HG 784/2005,
dup� cum urmeaz�: ... lei - diferen�e de impozit pe profit,  ... lei dobânzi,  ... lei
penalit��i de întârziere. Accesoriile au fost calculate pân� la data de
28.12.2005.

Referitor la TVA, pârâta a re�inut c� din verificarea prin sondaj a
documentelor supuse verific�rii,rezult� c� societatea a înregistrat în
contabilitate TVA de plat�,a depuss la termenele legate deconturile de TVA
�i a completat jurnalele de vânzâri �i cump�r�ri conform prevederilor legale.

Conform celor înscrise în procesul verbal anexat la prezentul report,
au fost stabilite, ca urmare a rela�iilor economice dintre SC I ..  �i prim�riile M
...  diferen�e de TVA �i accesorii, în baza prevederilor art. 145, pct.3,
art.5.114 alin(1) ), art.116 alin(1) din OG 92/2003rep.,HG 1513/2003, HG
67/2004 �i HG 784/2005, dup� cum urmeaz�: ...lei - diferen�e de TVA, ...lei
dobânzi,  ...  lei penalit��i de întârziere. Accesoriile au fost calculate pân� la
data de 28.12.2005.

La capitolul IV, „Alte constat�ri", se men�ioneaz� c� prin procesul
verbal anexat la prezentul raport de inspec�ie fiscal� , a fost verificat�
disciplina financiar  contabil� pe anul 2004 , fiind stabilite amenzi
contraventionale în sum� de  ... A fost întocmit proces verbal de contraven�ie
nr. ....

Din analiza Raportului de inspec�ie fiscal� atacat, in t�meiul c�ruia s-a stabilit
impunerea pe seama reclamantei, rezult� ca acesta nu este motivat în   fapt  
rezumându-se la o în�tiin�are de dispozi�ii legate in baza c�rora a calculat
impozitul pe profit �i TVA cu accesorii.

Art.109 alin 1 Cod procedur� fiscal�, prevede expres, referitor la rezultatul
inspec�iei fiscale, c� rezultatul acesteia va fi consemnat într-un raport scris în care se
vor prezenta constat�rile inspec�iei fiscale din punct de vedere faptic �i legal,.iar
aliniatul 2 din articol dispune c� la finalizarea inspec�iei fiscale,raportul întocmit va sta la
baza emiterii deciziei de impunere fiscal�.

A�a cum a rezultat din con�inutul raportului de inspec�ie fiscal� în litigiu, acesta
nu con�ine nici o prezentare a st�rii de fapt fiscale care a generat impunerea, deci
raportul este nelegal în raport cu dispozi�ia legal� suscitat�.

Decizia de impunere nr.227/104/2/18.1.2006, emis� în baza Raportului de
inspectie fiscal� sus-ar�tat, mentoneaz� c� impozitul- pe profit suplimentar s-a calculat
pentru nejustificarea, cu' documente legal întocmite, a consumurilor de carburan�i �i
sorturi de piatr�, în scopul realiz�rii de venituri impozabile pe profit �i se invoc� temeiul
de drept al impuner ca fiind art.19 alin. 1 lit. pct., din Legea nr.571/2003, iar în privin�a
TVA, motivarea în drept a obliga�iei stabilite a constat în nejustificarea utiliz�rii în scopul
realiz�rii de opera�iuni impozabile a combustibilului �i pie�ei de diverse sorturi, în valoare
total� de ...lei; nevirarea la termenele scadente a TVA stabilit� suplimentar prin procesul
verbal de control nr.... a�a cum a fost calculat prin situa�ia anex� nr. 114, cu procentele
prev�zute de HG 1513/2002,HG 67/2004, HG 784/2005, iar ca temei de drept a fost
invocat pentru debitul principal, art. 145 alin. lit. pct.3 din Legea nr. 571/2003, privind
TVA aferent opera�iunilor taxabile.
 ° Potrivit art.65 alin. 2 Cod procedur� fiscal� privitor la sarcina probei în dovedirea

situa�iei de fapt fiscale, organul fiscal are sarcina de aa motiva decizia de impunere pe



baz� de probe sau constat�ri proprii,iar art. 87 Cod procedur� fiscalâ prevede, de
asemenea c� decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� cerin�ele prev de art.43 din
Cod, iar art.43 alin.2 lit. e) �i f) dispune c� actul fiscal trebuie s� cuprind� motivele de
fapt �i de drept.

Din analiza deciziei de impunere fiscal� în litigiu nu rezult� probele �i
constatârile proprii ale organului fiscal, la care face referire art. 65 alin. 2 Cod procedur�
fiscal� suscitat, deci nu este motivat� în fapt, ceea ce duce la constatarea c� a fost
încheiat� cu înc�lcarea dispozi�iilor legate enumerate din Codul de procedur� fiscalâ,
ceea ce se constituie într-o v�t�mare a dreptului reclamantei de a se putea ap�ra în
cuno�tin�� de cauzâ, fiind îndeplinit� astfel cerin�a art. 1 alin. 1 din legea 554/2004,
motiv pentru care Curtea constat� c� nefondat a fost respins� ac�iunea,prin sentin�a
recurat� care a preluat automat considerentele exprimate de pârât� în decizia emis� în
procedur� prealabil� sau în înt�mpin�ri.

În consecin��, recursul se admite, a�a cum s-a ar�tat anterior, re�inându-se
totodat� c� �i pe fondul impunerilor acesteia încalc� dispozi�iile legate, în primul rând
urmare la lipsa eviden�ierii în Raportul de inspectie fiscal� a modului de calcul al
impunerilor prin metoda estim�rii, despre care se afirm�, prin decizia în procedur�
prealabil� �i prin intâmpin�ri, c� a stat la baz� calculului acestora.

Astfel, art.67 alin. 1 Cod procedur� fiscal� prevede expres c� dac� organul fiscal
nu poate determina m�rimea bazei de impunere, acesta trebuie sâ � o estimeze,caz în
care trebuie avute în vedere toate datele �i documentele care au   relevan�� pentru
estimare, iar estimarea const� în identificarea acelor elemente  care sunt cele mai
apropiate situa�iei de fapt fiscale. "

Art. 67 alin. 2 Cod procedur� fiscal� prevede c�, în situa�iile de estimare a
bazei de impozitare, organul fiscal va avea în vedere pre�ul de pia�� al tranzac�iei sau
bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal.

Raportul de inspec�ie fiscal� �i decizia de impunere în cauz�, ru relev� n ci
unul din elementele la care fac referire textele legale suscitate, astfel c� afirma�iile
cuprinse în decizia nr. 128/60/2006, emis� de pârât� în procedura prealabil�, nu pot
suplini, legal, omisiunea justific�rii calculului prin estimare , a�a cum prevede textul
legal sus-amintit.

Trebuie eviden�iat, de asemenea, c� nici considerentele exprimate în decizia
în procedur� prealabil�, legate de consumurile de carburanti �i de obliga�ia
reclamantei de a justifica cheltuielile cu combustibilul cu foaia de parcurs, nu este
sus�inut� prin dispozi�ii normative cuprinse în legisla�ia fiscal�, ceea ce recunoa�te de
altfel �i pârâta DGFP Timi�, la fila 3 din aceea�i decizie.

Este nesus�inut� legal �i m�sura pârâtei de a considera nedeductibile fiscal
cheltuielile cu consumurile de materiale specifice repara�iilor de drumuri �i
combustibil consumate ulterior semn�rii situatiei de lucr�ri �i factur�rii acestora,
pentru c� nu se reg�sesc în veniturile respective, atâta timp cât pârâta 5i-a întemeiat
mâsura doar pe considerentul c� reclamanta nu a condus o contabilitate de gestiune,
dup� cum se afirm� în decizia în procedur� prealabil�, f�r� a se indica temeiul de
drept care duce la stabilirea caracterului nedeductibil fiscal al unor cheltuieli în lipsa
unei asemenea contabilit�ti.

Raportat la dispozi�iile cuprinse în Codul de procedur� fiscal�, privitoare la
inspectia fiscalâ, care se consemneaz� într-u report, în temeiul c�ruia de emite
ulterior decizia de impunere fiscal�, norme analizate ulterior în recurs, instanta de
rezurs va anula �i procesul verbal din 16.1.2007 încheiat de organul fiscal, privitor la
situa�ia analitic� a consumurilor de materiale pentru repara�ii, �i în baza c�ruia s-a
întocmit �,i raportul de inspec�ie fiscal� atacat, a�a cum se men�ioneaz� la pagina 5
din decizia în procedur� prealabil�, constatându-se c� acesta se înscrie în cadrul
opera�iunilor administrative ce au stat la baza emiterii actelor fiscale atacate, în sensul
art. 18 alin. 2 din Legea 554/2004.



În concluzie, pentru considerentele expuse recursul reclamantei se admite a�a
cum s-a precizat ulterior, cu obligarea pârâtelor la cheltuieli de judecat� în ambele
instante, reprezentând taxe de timbru în sum� de 45 lei, fa�� de reclamant� conform
art.274 Cod procedur� civil�.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGIT
DECIDE

Admite recursul declarat de reclamanta SC I .. împotriva sentinte
 i civile nr.602/30.V1.2008 pronun�at� în dosar nr.5531.1/30/2006 al Tribunalului

Tlmi�.Modific� sentin�a în tot �i admite ac�iunea precizat� formulat� de reclamanta  ..
Timi�oara împotriva pârâtelor AFPublice a Municipiului Timi�oara �i DGFP TIMIS  -
Activitatea de control fi�cal  �i anuleaz� decizia de impunere nr...  emis� de pârâta II
Decizia nr.  .. Raportul de inspec�ie fiscal� nr....  Si  procesul verbal dn 16.1.2006
încheiate de aceea�i pârât� privind obligarea reclamantei de -a plati  suma.... lei
reprezentând debit fiscal �i exonereaz� reclamanta de plata acestei

Pronun�at� in �edin�a public� din data  ...


