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D E C I Z I A

nr. 476 / 148 / 08.04.2015

privind solu ionarea contesta iei depus de PFA X in ..., înregistrat la DGRFP
Timi oara sub nr..../...2015.
DGRFP Timi oara a fost sesizat de c tre AJFP ... - Inspec ie Fiscal , cu
adresa nr..../...2015, înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr..../...2015, asupra
adresei nr..../...2015 întocmit de Serviciul Juridic din cadrul AJFP ...,
referitoare la Sentin a penal nr..../...2015 privind pe X, cu men iunea c prin
decizia nr..../...2013 emis de DGFP ... a fost suspendat solu ionarea
contesta iei formulat de PFA X in ... împotriva Deciziei de impunere
nr..../...2013 privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat de inspec ia
fiscal pentru persoane fizice, pân la pronun area unei solu ii definitive pe
latur penal .
AJFP ... – Serviciul Juridic, prin adresa nr..../...2015, men ioneaz
urm toarele:
- prin sentin a penal nr..../...2015 pronun at în dosarul nr..../.../2014 al
Tribunalului ..., instan a a respins plângerea formulat de DGRFP Timi oara,
prin AJFP ..., împotriva Ordonan ei privind pe întimatul X;
- sentin a penal nr..../...2015 pronun at în dosarul nr..../.../2014 al Tribunalului
... este definitiv ;
- dosarul nr..../.../2014 a fost constituit ca urmare a Sesiz rii penale nr..../...2013,
formulat de Inspec ia Fiscal împotriva numitului X.
Organele competente din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul ..., au
desf urat cercet ri sub aspectul comiterii infrac iunii de evaziune fiscal
prev zut la art.9 alin.(1) lit.b) i art.9 alin.(1) lit.d) din Legea nr.241/2005, cu
privire la suspectul X i în urma cercet rilor, prin Ordonan a din data de ...2014
emis de Parchetul de pe lâng Tribunalul ..., în dosarul nr. .../.../2013, s-a
dispus:
1. Clasarea cauzei privind pe suspectul X, fiul lui ... i ..., n scut la data de
...1938, în comuna ..., jude ul ..., cu domiciliul în municipiul .... ..., CNP ...,
având ca obiect infrac iunile de evaziune fiscal , prev. i ped. de art.9 alin.1 lit.
a, b i d din Legea nr. 24/2005, privind prevenirea i combaterea evaziunii
fiscale, întrucât faptele nu exist , respectiv fapta nu a fost s vâr it cu vinov ia
prev zut de lege.
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Astfel, ini ial, DGFP ... a fost sesizat de c tre Activitatea de Inspec ie
Fiscal , asupra contesta iei depus de PFA X, cu sediul în ..., str. ..., bl...., ap....,
jude ul ..., având C.I.F. ..., contesta ie înregistrat la DGFP ... sub nr..../...2013.
Contesta ia a fost formulat împotriva Deciziei de impunere nr..../...2013
privind impozitul pe venit stabilit de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care
realizeaz venituri impozabile din activit i economice nedeclarate organelor
fiscale, emis de DGFP ... – Activitatea de Inspec ie Fiscal , în baza Raportului
de inspec ie fiscal nr..../...2013 i vizeaz suma de ... lei reprezentând:
... lei – impozit pe venit suplimentar pentru anul 2010;
... lei – impozit pe venit suplimentar pentru anul 2011.
Referitor la autentificarea contesta iei trebuie men ionat faptul c PFA X
in ... a fost radiat din 01.07.2013.
În consecin , constatând c în spe sunt întrunite prevederile titlului IX
din OG nr.92/2003, privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, dispozi iile OPANAF nr.2137/2011
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal (în vigoare la data depunerii contesta iei),
preciz rile OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru
aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu
modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu prevederile art.17 din OUG
nr.74/2013, art.12 din HG nr.520/2013,
i având în vedere sentin a penal nr..../...2015 pronun at în dosarul
nr..../.../2014 al Tribunalului ..., de respingere a plângerii formulat de DGRFP
Timi oara, prin AJFP ..., împotriva Ordonan ei privind pe întimatul X, sentin
penal r mas definitiv ,
DGRFP Timi oara, prin Serviciul de Solu ionare a Contesta iilor este
competent s solu ioneze contesta ia formulat de PFA X in ... .
I. PFA X in ..., prin contesta ia formulat , invoc urm toarele motive:
- controlul financiar nu a inut cont de pl ile înregistrate în registrul de încas ri
i pl i, înregistrat, numerotat i sigilat de organele fiscale;
- controlul nu a inut cont de serviciile prestate în sta iuni, adic cazare, mas ,
tratament;
- în anul 2010 totalul facturat clien ilor este de ... lei, la acest suma s-a aplicat
comisionul de 5 % al petentei care este de ... lei, din care se scad chieltuelile
deductibile de ... lei, asfel r mâne un venit de ... lei, care se impoziteaz cu 16
%, în sum de ... lei (impozit datorat) i nicidecum suma de ... lei, a a cum este
men ionat în actul de control;
- în anul 2011 totalul facturilor emise clien ilor este de ... lei la care se aplica
comisionul de 5 % al petentei, care este de ... lei, din acesta se scad cheltuelile
deductibile de ... lei i asfel r mâne un venit de ... lei, care se impoziteaz cu 16
%, în sum de ... lei (impozit datorat);
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- total impozit datorat este de ... lei: ... lei pentru anul 2010 i ... lei pentru anul
2011 i nicidecum în sum de ... lei;
- controlul nu a inut cont de sumele achitate în sta iuni de c tre turi ti-clien i,
aceste sume nu apar in petentei i nu trebuie impozitate, întrucât reprezint
serviicile prestate c tre turi ti, achitate de ei în sta iuni, a a cum s-a convenit cu
hotelurile, cu plata la sosire;
- petenta sus ine c nu a oprit din valoarea facturilor emise decât comisionul de
5% pentru serviicile de rezervare i asigurare a presta iilor turistice;
II. Organele de inspec ie fiscal din cadrul DGFP ... – Activitatea de
Inspec ie Fiscal , prin Decizia de impunere nr..../...2013 privind impozitul pe
venit stabilit de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri
impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale, emis în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr..../...2013, au consemnat urm toarele:
Pentru anul 2010:
Organele de inspec ie fiscal au constatat c :
În anul 2010, contribuabilul nu a depus declara ii de venit la organul
fiscal teritorial de care apar ine, respectiv AFP ..., înc lcând art.83 alin.(l) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal:
“Declara ia privind venitul realizat: (1) Contribuabilii care realizeaz ,
individual sau intr-o form de asociere, venituri din activit i independente,
venituri din cedarea folosin ei bunurilor, venituri din activit i agricole
determinate în sistem real au obliga ia de a depune o declara ie privind venitul
realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pân la data de 15
mai inclusiv a anului urm tor celui de realizare a venitului ...”.
Veniturile realizate de PFA X, în anul 2010, conform documentelor
prezentate de c tre acesta, sunt în sum de ... lei. În ceea ce prive te o serie de
cheltuieli în sum de ... lei, înregistrate în registrul de încas ri i pl i, acestea nu
au nici un document justificativ care s stea la baza înregistr rii acestora în
contabilitate.
În nota explicativ dat de c tre PFA X, acesta declar în scris c banii
încasa i pentru serviciile turistice au fost returna i persoanelor care i-au pl tit,
neîntocmind niciun document în acest sens.
Organele de inspec ie fiscal au men ionat faptul c nu pot ine cont de
aceast justificare deoarece conform art.48 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 571/2003,
se arat :
“(4) Condi iile generale pe care trebuie s le îndeplineasc cheltuielile aferente
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) s fie efectuate în cadrul activit ilor desf urate în scopul realiz rii
venitului, justificate prin documente;”.
Cheltuielile deductibile aferente acestor venituri, care se compun din
cheltuieli cu telefoane, curent electric, etc., sunt în sum de ... lei, rezultând un
venitul net anual impozabil în sum de ... lei.
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În consecin , PFA X, prin desf urarea activit ii de servicii în turism, a
realizat venituri din activit i independente, a a cum sunt definite de art.46
alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, care
arat :
“Veniturile din activit i independente cuprind veniturile comerciale, veniturile
din profesii libere i veniturile din drepturi de proprietate intelectual , realizate
în mod individual i/sau într-o form de asociere, inclusiv din activit i
adiacente”,
coroborate cu punctul 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare, care precizeaz :
“Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile ob inute din prest ri de
servicii cu caracter profesional, desf urate în mod individual sau în diverse
forme de asociere, în domeniile tiin ific, literar, artistic, educativ i altele, de
c tre: medici, avoca i, notari publici, executori judec tore ti, exper i tehnici i
contabili, contabili autoriza i, consultan i de plasament în valori mobiliare,
auditori financiari, consultan i fiscali, arhitec i, traduc tori, sportivi, arbitri
sportivi, precum i alte persoane fizice cu profesii reglementate desf urate în
mod independent, în condi iile legii”,
i pentru care datora impozit pe venit, în conformitate cu art.41 lit.a) din Legea
nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, care stipuleaz :
“Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor
prezentului titlu, sunt urm toarele: venituri din activit i independente, definite
conform art.46”,
precum i a art.43 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003:
“Cota de impozit este de 16% i se aplic asupra venitului impozabil
corespunz tor fiec rei surse din fiecare categorie pentru determinarea
impozitului pe venituri le din: a) activit i independente”.
În conformitate cu prevederile art.3 din OMFP - ANAF nr.1415/2009:
“competen a de a stabili obliga ii fiscale pentru persoane fizice care realizeaz
venituri impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale
revine organelor fiscale cu atribu ii de administrare a veniturilor statului”.
Prin excep ie de la art.3, în art.4 din OMFP - ANAF nr.1415/2009 este
specificat: “competen a de a stabili obliga ii fiscale pentru persoane fizice care
realizeaz venituri impozabile din activit i economice nedeclarate organelor
fiscale revine i organelor de inspec ie fiscal care au constatat, prin ac iuni de
inspec ie fiscal , c persoana fizic a ob inut venituri impozabile”.
În consecin , în urma efectu rii inspec iei fiscale, s-au constatat
urm toarele:
- Venitul net anual impozabil eviden iat în decizia de impunere anual întocmit
din oficiu: 0 lei;
- Diferen a de venit net anual stabilit suplimentar de organele de inspec ie
fiscal : ... lei;
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- Venit net anual impozabil recalculat de organele de inspec ie fiscal :... lei;
- Impozitul pe venit net anual impozabil stabilit prin decizia de impunere anual
întocmit din oficiu: 0 lei;
- Impozit pe venit net anual impozabil stabilit de organele de inspec ie fiscal : ...
lei;
- Diferen a de impozit pe venit net anual stabilit în plus ... lei.
Pentru anul 2011:
În anul 2011 contribuabilul nu a depus declara ii de venit conform art.83
din Legea nr.571/2003, la organul fiscal teritorial de care apar ine, respectiv
AFP .... Contribuabilul realizeaz venituri din prest ri servicii de turism.
Veniturile realizate de PFA X, în anul 2011, conform documentelor puse
la dispozi ia organelor de inspec ie fiscal , sunt în sum de ... lei. În registrul de
încas ri i pl i, PFA X a înregistrat cheltuieli în sum de ... lei, neavând niciun
document justificativ la baza acestor înregistr ri.
În nota explicativ dat de c tre PFA X, acesta declar în scris c banii
încasa i pentru serviciile turistice au fost returna i persoanelor care i-au platit,
neîntocmind niciun document în acest sens. Organele de inspec ie fiscal nu pot
ine cont de aceast justificare, deoarece conform art.48 alin.(4) lit.a) din Legea
nr. 571/2003:
“(4) Condi iile generale pe care trebuie s le îndeplineasc cheltuielile aferente
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) s fie efectuate în cadrul activit ilor desf urate în scopul realiz rii
venitului, justificate prin documente;”
Cheltuielile deductibile aferente veniturilor realizate, care se compun din
cheltuieli cu telefonul, gaz, curent electric, sunt în sum de ... lei.
Contribuabilul nu a respectat prevederile art.83 alin.(1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal: “Declara ia privind venitul realizat: (1)
Contribuabilii care realizeaz , individual sau într-o form de asociere, venituri
din activit i independente .... determinate în sistem real au obliga ia de a
depune o declara ie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru
fiecare an fiscal, pân la data de 15 mai inclusiv a anului urm tor celui de
realizare a venitului ...”,
art. 41, lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare:
“Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor
prezentului titlu, sunt urm toarele: venituri din activit i independente, definite
conform art. 46”,
precum i a art. 43, alin. (l), litera a) din Legea nr. 571/2003:
“Cota de impozit este de 16% i se aplic asupra venitului impozabil
corespunz tor fiec rei surse din fiecare categorie pentru determinarea
impozitului pe veniturile din: a) activit i independente”.
Rezult c , venitul net stabilit de organele de inspec ie fiscal pentru
anul 2011, în conformitate cu art.4 din OMFP - ANAF nr.1415/2009 citat mai
sus, este în sum de ... lei. Consecin a fiscal const în stabilirea unui impozit pe
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venit net anual impozabil stabilit de organele de inspec ie fiscal , în sum de ...
lei.
III. Având în vedere sus inerile petentului, documentele existente la
dosarul cauzei i prevederile legale în vigoare, invocate de c tre petent i de
c tre organele fiscale, se re in urm toarele:
Persoana fizic autorizat X a avut sediul în ..., i a avut codul de
înregistrare fiscal nr. ....
Contesta ia a fost formulat împotriva Deciziei de impunere nr..../...2013
privind impozitul pe venit stabilit de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care
realizeaz venituri impozabile din activit i economice nedeclarate organelor
fiscale, emis de DGFP ... – Activitatea de Inspec ie Fiscal , în baza Raportului
de inspec ie fiscal nr..../...2013 i vizeaz suma de ... lei reprezentând:
... lei – impozit pe venit suplimentar pentru anul 2010;
... lei – impozit pe venit suplimentar pentru anul 2011.
Ini ial, prin Decizia nr..../...2013 emis de DGFP ... a fost suspendat
solu ionarea contesta iei formulat de PFA X in ... împotriva Deciziei de
impunere nr..../...2013 privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat de
inspec ia fiscal pentru persoane fizice, pân la pronun area unei solu ii
definitive pe latur penal .
AJFP ... – Serviciul Juridic, prin adresa nr..../...2015, au men ionat faptul
c prin sentin a penal nr..../...2015 pronun at în dosarul nr..../.../2014 al
Tribunalului ..., instan a a respins plângerea formulat de DGRFP Timi oara,
prin AJFP ..., împotriva Ordonan ei privind pe întimatul X, sentin a penal
nr..../...2015 r mânând definitiv .
Organele competente din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul ..., au
desf urat cercet ri sub aspectul comiterii infrac iunii de evaziune fiscal
prev zut la art.9 alin.(1) lit.b) i art.9 alin.(1) lit.d) din Legea nr.241/2005, cu
privire la suspectul X i în urma cercet rilor, prin Ordonan a din data de ...2014
emis de Parchetul de pe lâng Tribunalul ..., în dosarul nr. .../.../2013, au
dispus:
„1. Clasarea cauzei privind pe suspectul X, fiul lui ... i ..., n scut la data de ...,
în comuna ..., jude ul ..., cu domiciliul în municipiul ..., ... CNP..., având ca
obiect infrac iunile de evaziune fiscal , prev. i ped. de art. 9 alin.1 lit. a, b i d
din Legea nr. 24/2005, privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale,
întrucât faptele nu exist , respectiv fapta nu a fost s vâr it cu vinov ia
prev zut de lege.”
În consecin , potrivit art.214 alin.(3) din OG nr.92/2003, încetând
definitiv motivul de suspendare, DGRFP Timi oara a reluat procedura de
solu ionare a contesta iei.
La data relu rii procedurii de solu ionare a contesta iei, din baza de date a
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Ministerului Justi iei - Oficiul Na ional al Registrului Comer ului rezult c PFA
X in ... a fost radiat de la Oficiul Registrului Comer ului începând cu data de
01.07.2013.
Cauza supus solu ion rii este dac DGRFP Timi oara, prin Serviciul de
Solu ionare a Contesta iilor se mai poate investi cu privire la legalitatea stabilirii
obliga iilor de plat suplimentare în sum total de ... lei, în condi iile în care
începând cu data de 01.07.2013, PFA X a fost radiat de la Oficiul Registrului
Comer ului, nemaifiind persoan impozabil , subiect de drepturi i obliga ii.
În fapt, prin Decizia de impunere nr. .../...2013 privind impozitul pe
venit stabilit de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri
impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale, emis de
DGFP ... – Activitatea de Inspec ie Fiscal , în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr..../...2013, organele de inspec ie fiscal au constatat c , în anul 2010 i
2011, contribuabilul nu a depus declara ii de venit la organul fiscal teritorial de
care apar ine, respectiv AFP ..., înc lcând art.83 alin.(l) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal.
Pentru anul 2010, organele de inspec ie fiscal au constatat c veniturile
realizate de PFA X, conform documentelor prezentate de c tre acesta, sunt în
sum de ... lei. În ceea ce prive te o serie de cheltuieli în sum de ... lei,
înregistrate în registrul de încas ri i pl i, acestea nu au nici un document
justificativ care s stea la baza înregistr rii acestora în contabilitate. Cheltuielile
deductibile aferente acestor venituri, care se compun din cheltuieli cu telefoane,
curent electric, etc., sunt în sum de ... lei, rezultând un venitul net anual
impozabil în sum de ... lei, stabilind un impozit pe venit net anual în sum de
... lei.
Pentru anul 2011, organele de inspec ie fiscal au constatat c veniturile
realizate de PFA X, conform documentelor puse la dispozi ia organelor de
inspec ie fiscal , sunt în sum de ... lei. În registrul de încas ri i pl i, PFA X a
înregistrat cheltuieli în sum de ... lei, neavând niciun document justificativ care
s stea la baza acestor înregistr ri, stabilind un impozit pe venit net anual în
sum de ... lei.
Din datele transmise de Ministerului Justi iei - Oficiul Na ional al
Registrului Comer ului, existente în baza de date a DGRFP Timi oara - AJFP ...,
rezult c Persoana Fizic Autorizat X din ..., având num rul de înregistrare la
Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul ... nr. F.../.../2009, a fost
radiat începând cu data de 01.07.2013, din Oficiul Registrului Comer ului, dat
cu care i-a fost anulat i codul de înregistrare fiscal ....
În drept, Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice i juridice, la
art.32 prevede:
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„Persoanele juridice sunt supuse înregistr rii sau înscrierii, dac legile care le
sunt aplicabile reglementeaz aceasta înregistrare sau înscriere.”
iar la art. 40 din acela i act normativ se arat c :
„Persoana juridic înceteaz de a avea fiin a prin comasare, divizare sau
dizolvare.”
De asemenea, la art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer ului,
republicat , se precizeaz :
„(1) Comercian ii, înainte de începerea comer ului, precum i alte persoane
fizice sau juridice, prev zute în mod expres de lege, înainte de începerea
activit ii acestora, au obliga ia s cear înmatricularea în registrul comer ului,
iar în cursul exercit rii i la încetarea comer ului sau, dup caz, a activit ii
respective, s cear înscrierea în acela i registru a men iunilor privind actele i
faptele a c ror înregistrare este prev zut de lege”,
iar la art.5 alin.(1) i (2) din acela i act normativ se arat c :
„art.5(1) Înmatricularea i men iunile sunt opozabile ter ilor de la data
efectu rii lor în registrul comer ului ori de la publicarea lor în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, sau în alt publica ie, acolo unde legea
dispune astfel.
(2)(...) Capacitatea de folosin este capacitatea de a avea drepturi i obliga ii.
Capacitatea de exerci iu este capacitatea persoanei de a- i exercita drepturile i
de a- i asuma obliga ii, s vâr ind acte juridice. ”
În spe sunt incidente i prevederile art.17 din OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, potrivit
c rora:
„(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit ile administrativteritoriale, contribuabilul, precum i alte persoane care dobândesc drepturi i
obliga ii în cadrul acestui raport.
(2) Contribuabilul este orice persoan fizic ori juridic sau orice alt entitate
f r personalitate juridic ce datoreaz impozite, taxe, contribu ii i alte sume
bugetului general consolidat, în condi iile legii”.
Referitor la obliga ia de înregistrare fiscal , art.72 alin.(1) din OG nr.
92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , prevede:
„ART. 72 Obliga ia de înregistrare fiscal
(1) Orice persoan sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se
înregistreaz fiscal primind un cod de identificare fiscal . Codul de identificare
fiscal este:
a) pentru persoanele juridice, precum i pentru asocieri i alte entit i f r
personalitate juridic , cu excep ia celor prev zute la lit. b), codul de
înregistrare fiscal atribuit de organul fiscal;
b) pentru comercian i, persoane fizice i juridice, precum i pentru alte entit i
care se înregistreaz potrivit legii speciale la registrul comer ului, codul unic de
înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
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c) pentru persoanele fizice care desf oar activit i economice în mod
independent sau exercit profesii libere, cu excep ia celor prev zute la lit. b),
codul de înregistrare fiscal atribuit de organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prev zute la lit. c), codul numeric
personal atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu de in cod numeric personal, num rul de
identificare fiscal atribuit de organul fiscal.”
În temeiul prevederilor legale invocate în drept se re ine c un agent
economic ia na tere în momentul înmatricul rii în registrul comer ului, iar în
cazul încet rii activit ii este radiat din eviden ele Oficiului Registrului
Comer ului, ceea ce înseamn încetarea de fapt a existen ei agentului economic
respectiv.
În situa ia radierii de la Oficiul Registrului Comer ului, agentul
economic în cauz î i înceteaz existen a din punct de vedere juridic,
nemaiputând fi subiect de drepturi i obliga ii, pe cale de consecin nici subiect
al raporturilor de drept fiscal.
Având în vedere c din datele existente la dosarul cauzei rezult c
Persoana Fizic Autorizat X din ... a fost radiat din eviden ele Oficiul
Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul ..., începând cu data de
01.07.2013, contesta ia formulat împotriva Deciziei de impunere nr..../...2013,
a r mas f r obiect, luându-se act de faptul c titularul dreptului material la
ac iune a încetat s mai existe, nemaiavând nici drepturi i nici obliga ii.
Pentru considerentele mai sus prezentate, având în vedere prevederile OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, dispozi iile exprese ale OPANAF nr.2137/2011 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal (în vigoare la data depunerii contesta iei), cu
modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu prevederile art.17 din OUG
nr.74/2013, art.12 din HG nr.520/2013, în baza referatului nr.10021/08.04.2015
se
D E C I D E :
1. Respingerea contesta iei formulat de Persoana Fizic Autorizat X
din ... împotriva Deciziei de impunere nr..../...2013 privind impozitul pe venit
stabilit de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri
impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale, emis de
DGFP ... – Activitatea de Inspec ie Fiscal , în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr..../...2013 pentru suma de ... lei reprezentând:
... lei – impozit pe venit suplimentar pentru anul 2010;
... lei – impozit pe venit suplimentar pentru anul 2011,
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ca fiind r mas f r obiect, luându-se act de faptul c titularul dreptului
procesual a încetat s mai existe, fiind radiat de la Oficiul Registrului
Comer ului.
2. Prezenta decizie se comunic la:
- dl. X din ... (fost P.F.A. X din ...);
- AJFP ... – Inspec ie Fiscal , cu aplicarea prevederilor pct.7.6.
din OPANAF nr.2906/2014.
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi
atacat potrivit prevederilor legale la instan a judec toreasc de contencios
administrativ competent , în termen de 6 luni de la primirea prezentei.
DIRECTOR GENERAL,
…
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