
 
 

 
 

DECIZIA NR.69/2007 
privind solu�ionarea contesta�iei depus� de 

 SC X SRL din ...,  
la Direc�ia General� Finan�elor Publice a jude�ului  Hunedoara   

înregistrat� sub nr. ...2007 
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Inspectie Fiscala  asupra contesta�iei formulat� 
de SC X SRL  din ... împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..../2007 emis� de 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr..../.2007. 
                       Contesta�ia se refera la suma de ... lei, reprezentand: 

- TVA suplimentara            ..... 
- accesorii aferente             ..... 

precum si admiterea la rambursarea TVA a sumei de ... lei potrivit 
documentului prezentat la control. 

 
                  Cu privire la indeplinirea procedurii de depunere in termen 
a contestatiei, se constata ca Decizia de impunere nr..../2007 insotita de 
Raportul de inspectie fiscala nr..../2007 a fost primita de contestator in 
data de .../2007, iar contestatia a fost inregistrata la DGFP Hunedoara in 
data de .../2007, respectandu-se termenul de 30 zile prevazut la art.207 
”Termenul de depunere a contestatiei” din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003R. 
 
                  I. Prin contestatia formulata impotriva Deciziei de impunere 
nr..../2007 referitoare la suma de ...., reprezentand: 
- TVA suplimentara            ..... 
- accesorii aferente             ..... 
precum si admiterea la rambursarea TVA a sumei de ... lei potrivit 
documentului prezentat la control, se aduc urmatoarele argumente: 
- creanta fiscala privind TVA si accesorile afernte , ca obligatii 

suplimentare fata de declaratiile contribuabilului s-a facut in 
contradictie cu prevederile art.16 si 21 din OG 92/2003, privind raportul 
juridic fiscal, definirea creantelor si obligatiilor fiscale; 

- in fapt, contribuabilul a efectuat o livrare intracomunitara, consemnand 
pe factura , dintr-o eroare, codul de inregistrare fiscala al firmei din 
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Olanda (destinatia exportului) si nu al firmei din Germania 
(beneficiara exportului) care a chitat contravaloarea marfii; 

- se mentioneaza ca inspectia fiscala s-a efectuat ulterior radierii 
societatii din evidenta Registrului Comertului, iar raspunsul dat de 
organele fiscale la solicitarea de verificare a valabilitatii codurilor de 
inregistrare in scopuri de TVA pentru cele doua firme din ...si...este in 
contradictie cu prevederile cap.IV art. 16 din OG 92/2003, respectiv „nu 
va putem pune la dispozitie raspunsul la solicitarea Dvs. Intrucat codul 
societatii Dvs. Nu mai este valid incepand cu data de....2007” 

- solicitarea contestatoarei se refera la perioada in care societatea isi 
exercita legal activitatea autorizata si nu pentru perioada in care a fost 
radiata din evidenta Oficiului Registrului Comertului. 

 
                II. In perioada ....si...2007 organele de inspectie fiscala au 
desfasurat un control la SC X SRL, urmare a cererii depusa de 
administratorul societatii, inregistrata la AFP Brad sub nr..../2007 si la 
DGFP Hunedoara sub nr.../2007 prin care se solicita verificarea societatii. 
Prin raportul  de inspectie fiscala , pe baza caruia s-a emis decizia de 
impunere, organele de control au consemnat urmatoarele: 
                 In luna.../2006 agentul economic livreaza cherestea catre o 
societate din Germania in valoare de ... considerand operatiunea scutita 
de TVA, conform preved.art. 143 alin.2 lit a din Legea 343/2006. Intrucat 
prin Compartimentul de schimb international de informatii din cadrul 
DGFP Hunedoara , nu se confirma valabilitatea codului de inregistrare in 
scopuri de TVA a societatii din Germania, organele de inspectie au 
considerat ca operatiunea de livrare intracomunitara nu este scutita de 
TVA in acest caz, motiv pentru care au stabilit TVA suplimentara in suma 
de ... cu accesorii aferente de .... Cu  TVA suplimentara in suma de ... se 
corecteaza soldul taxei pe valoare adaugata , astfel ca la ....2007 agentul 
economic datoreaza bugetului consolidat al statului TVA de plata in 
suma de ...si accesorii in suma de... 
                  La cap.II „Date despre contribuabil” organele de inspectie 
fiscala mentioneaza: 
„In data de...2007 agentul economic a depus la Oficiul Registrului 
Comertului  de pe langa Tribunalul Hunedoara cerere de radiere a 
societatii. 
In baza cererii depuse de catre administratorul societatii s-a emis 
certificatul de radiere prin care se certifica ca , radierea inregistrarii 
mentiuni cu nr..../97din data de ...2003, s-a operat in registrul comertului 
computerizat la data de ...2007 conform dispozitiei de radiere nr..../2007”.   
 

                     III. Având în vedere cele constatate de organele fiscale, 
motivele invocate de contestatoare, precum �i  documentele aflate la dosarul 
cauzei , se re�in urm�toarele : 
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                   SC X SRL, are sediul în ..., str. ..., Bl.....jud. ..., înregistrat� 
la ORC sub nr. J ... / ... /.... având CUI. ..., atribut RO, reprezentat� dl. ..., 
în calitate de administrator 
 

 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, este 
investita sa se pronunte pe fond asupra legalitatii Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr..../2007 emis� de organele de control din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, in conditiile in care din documentele existente la 
dosarul cauzei rezulta ca societatea a fost radiata din Registrul 
Comertului la data de ...2007.  
 

                      Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul contestatiei se 
retine ca  organele fiscale din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� au stabilit 
prin Decizia nr.../2007 contestata , TVA suplimentara de plata in suma de 
... si accesorii aferente in suma de... 
                Fata de cele stabilite de organele fiscale, D-nul ...in calitate de 
administrator al societatii pe perioada supusa verificarii, sustine in 
contestatia depusa ca SC X SRL a fost radiata de la Registrul Comertului 
in baza Incheierii nr.../2007 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara, iar controlul s-a 
efectuat ulterior acestei radieri. 
               In drept, la art.172 alin 6 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulteriare, se 
prevede: 
„Creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiatii din 
registrul comertului, se scad din evidenta analitica pe platitor dupa 
radiere, indiferent daca s-a atras sau nu raspunderea altor persoane 
pentru plata obligatiilor fiscale, in conditiile legii.” 
 
                De asemenea ,in Circulara ANAF nr. 300121/08.02.2007 se 
precizeaza: 
 
„Avand in vedere ca prin incheierea de radiere persoana juridica a 
incetat sa mai fiinteze, nemaiavand calitatea de contribuabil, acesta 
nu mai poate constitui obiect al inspectiei fiscale in conditiile stabilite 
de art.92 din OG 92/2003 Privind codul de procedura fiscala cu 
modificarile si completarile ulterioare.” 
                
                 Ca atare, intrucat din documentele existente la dosarul cauzei 
se retine ca SC X SRL a fost radiata din Registrul potrivit Incheierii 
nr.../2007 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara, rezulta ca la calcularea si 
solicitarea obligatiilor fiscale stabilite prin Deciziei de impunere contestata, 
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organele fiscale din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, nu au avut in 
vedere prevederile legale de mai sus. 
                   
                  Pe cale de consecinta , pentru considerentele aratate si 
documentele aflate la dosar , se impune desfintarea Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr..../2007 privind suma totala de ... , in conformitate cu prevederile art.216 
alin.3 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, care mentioneaza: 
 
„(3) Prin decizie se poate desfinta total sau partial actul administrativ 
atacat...” 
  
                  Astfel, organele fiscale ale Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului ... – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� vor analiza situatia 
de fapt a contestatoarei si evidenta analitica privind obligatiile fiscale ale 
acesteia , in functie de la documentele de la dosar si dispozitiile legale 
privind radierea societatilor comerciale si stingerea creantelor fiscale prin 
alte modalitatii potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala , anterior 
mentionat. 
 

     
    Fata de cele retinute, in raport cu actele normative enuntate in 
cuprinsul deciziei �i în temeiul art. 216 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  

 
 

D E C I D E  : 
 
 
  Desfintarea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..../2007 privind suma 
totala de ..., urmand ca organele fiscale din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, 
sa procedeze potrivit prevederilor legale aplicabile in materie si a 
considerentelor precizate in prezenta decizie. 
 
 
 

 


