
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      DECIZIA   NR. 427/ _____/ 09/ 2011 
                       privind solutionarea contestatiei formulate de 
                                   SC  XXXXX  SRL   
    Directia Generala a Finantelor Publice XXXX a fost investita in baza art 209 din 
OG 92/ 2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de  SC  XXXX SRL XXX 
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr XXXX 11.07.2011 
emisa de Administratia Finantelor Publice XXX prin care s-au calculat accesorii in 
suma de XXXX lei aferente impozitului pe profit. 
    Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/ 2003 R , fiind 
trimisa prin posta cu confirmare de primire in data de 11.08.2011, inregistrata la 
organul fiscal cu nr XXXX/ 16.08.2011 si la DGFP XXX cu nr XXX/ 24.08.2011. 
    Prin contestatia formulata petenta solicita anularea actului contestat intrucat 
societatea este declarata cu activitatea suspendata. 
    In urma analizarii documentelor aflate la dosar, a legislatiei fiscale in speta data , 
organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele: 

- decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii a fost emisa in temeiul art 
88 lit c) si art 119 din OG 92/ 2003 R 

In speta data sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
- art 18 al 2 din Legea 571/ 2003 R 
“Contribuabilii cu exceptia celor prevazuti la alin 1, la art 13 lit c) – e) , art 15 si 
38, in cazul carora impozitul pe profit este mai decat suma impozitului minim 
pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin 3 , sunt obligati la 
plata impozitului la nivelul acestei sume.” 
- pct 11.5 din Normele metodologice pentru aplicarea art 18 aprobate prin HG 44/ 
2004  
“ Prevederile art 18 alin 2 din Codul Fiscal nu se aplica societatilor in inactivitate 
temporara inscrisa in registrul comertului conform prevederilor art 237 din 
Legea 31/ 1990 ……” 
Din documentele aflate la dosarul cauzei ( DATE FIRMA  de la Registrul 
Comertului) la pozitia “STARE  FIRMA” este inscris “functiune”. Intrucat 
societatea nu are inscrisa inactivitatea temporara la Registrul Comertului nu sunt 
aplicabile prevederile pct 115 din Normele Metodologice de aplicare a art 18 alin 2 
din Legea 571/ 2003 R. 
Pe cale de consecinta calculul accesoriilor in suma de XXX lei aferente impozitului 
pe profit este intemeiat. 



     Pentru considerentele retinute , in baza art 211( 5) din OG 92/ 2003 R 
 
 
 
                                                 DECIDE 
 
  -  respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXX lei reprezentand 
accesorii aferente impozitului pe profit. 
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 
                Ec  XXXXXX 
                DIRECTOR  EXECUTIV 
 
                                                                                                     VIZAT 
                                                                                            Cons jr  XXXXXX 
                                                                                        SEF  SERVICIU JURIDIC 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


