
 
     ����

 
 

  

1/5 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

����������������������������
���������

 
 
 
                                                                                                                                
 

DECIZIA NR. 168 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 
 

           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� cu adresa nr. X de c�tre Administra�ia Finan�elor Pubilce 
a municipiului X asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul 
în X, CUI X, repreprezentat� de SC X S.P.R.L. prin asociat 
coordonator avocat X, împotriva DECIZIEI de impunere din oficiu nr. X, 
încheiat� de c�tre Administra�ia Finan�elor Pubilce a municipiului X �i 
care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând: 
- X lei - impozit venitul microîntreprinderilor;  
- X lei - impozit pe profit.  
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, chiar �i fa�� 
de data X, data DECIZIEI de impunere din oficiu nr. X, contesta�ia a 
fost depus� în termen, respectiv la data de X, a�a cum rezult� din 
data înregistr�rii contesta�iei la Administra�ia Finan�elor Pubilce a 
municipiului X, sub nr. X . 
 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL, repreprezentat� 
de SC X S.P.R.L. prin asociat coordonator avocat X solicit� 
admiterea contesta�iei, ar�tând urm�toarele:  
 
           Petenta arat� c� SC X SRL a fost dizolvat� prin încheierea nr. X  
a judec�torului delegat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara, men�iunea dizolv�rii fiind înscris� la aceea�i 
institu�ie prin aceea�i încheiere a judec�torului delegat.  
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           Suma de X lei reprezint� de fapt impozitul minim, care nu este 
datorat din moment ce societatea men�ionat� este dizolvat�,  în  
condi�iile art.227 alin.1 lit.d �i art.233 din Legea nr. 31/1990 
republicata, dizolvarea fiind urmat� de lichidare.  
           Potrivit art.18 alin.7 lit.b din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, NU sunt obliga�i la plata impozitului minim contribuabilii afla�i în 
dizolvare, de la data înregistr�rii acestei men�iuni în registrul 
Comer�ului sau la instan�ele judec�tore�ti, potrivit legii.  
           Acest text a fost introdus în Codul fiscal prin Legea nr. 76 / 
2010, publicat� în Monitorul Oficial nr. 307 din 11.05.2010  �i  intrat� în 
vigoare la 14.05.2010 în considerarea art.78 din Constitu�ia României 
revizuit�.  
           Mai mult, art.II din Legea nr. 76 / 2010 prevede c� textul art.18 
alin.7 din Codul fiscal se aplic� �i contribuabililor afla�i în procedurile 
men�ionate de acest text legal la data intr�rii în vigoare a Legii nr.76 / 
2010.  
           În spe��, SC X SRL a fost dizolvat� la data de X, la aceea�i 
dat� fiind înregistrat� men�iune a dizolv�rii la Oficiul Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Hunedoara.  
           Prin încheierea nr. X  a judec�torului delegat la Oficiul 
Registrului Comer�ului s-a dispus publicarea situa�iei financiare de 
lichidare final� a SC X SRL pe pagina de internet a acestei institu�ii.  
           Aceasta încheiere a fost dat� dup� ce a depus situa�ia 
financiar� de lichidare final� la Oficiul Registrului Comer�ului la data de 
X , dup� cum rezult� din încheierea men�ionat�.  
           Pentru aceste motive, petenta solicit� anularea deciziei de 
impunere din oficiu nr. X �i exonerarea SC X SRL de plata sumei de X 
lei.  
 
       II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice a municipiului X, prin  Decizia de 
impunere din oficiu nr. X, au consemnat urm�toarele: 
 
           În temeiul art.67, art.81, art.83* alin.(4), art.85 �i art.86 din O.G. 
nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare a fost emis� Decizia de impunere 
din oficiu nr. X �i s-au stabilit obliga�iile de plat� la bugetul general 
consolidat al statului, dup� cum urmeaz�:  
-  X lei impozit venitul microîntreprinderilor; 
-  X lei impozit pe profit. 
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         III. Din analiza documentelor existente la dosarul 
cauzei, având în vedere motiva�iile contestatoarei, actele 
normative, în raport cu perioada supus�  verific�rii, se 
re�in urm�toarele: 
 
            Direc�ia General� a Finan�elor Publice Hunedoara este 
investit� s� se pronun�e asupra legalit��ii calcul�rii debitului în 
sum� de X lei reprezentând: 
 -  X lei impozit venitul microîntreprinderilor; 
-  X lei impozit pe profit, 
stabilit prin Decizia de impunere din oficiu nr. X emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului X, în condi�iile în 
care SC X SRL, a fost dizolvat� prin încheierea nr. X  a 
judec�torului delegat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara.  
 
           În fapt, în baza prevederilor art.67, art.81, art.83* alin.(4), art.85 
�i art.86 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare a fost emis� 
Decizia de impunere din oficiu nr. X �i s-au stabilit obliga�iile de plat� la 
bugetul general consolidat al statului, dup� cum urmeaz�:  
-  X lei impozit venitul microîntreprinderilor, cu scaden�� la data de 
X (obliga�ie de plat� aferent� trimestrului X din anul X);  
-  X lei impozit pe profit, cu scaden�� la data de X (obliga�ie de 
plat� aferent� trimestrului X din anul X). 
           Petenta sus�ine c� SC X SRL a fost dizolvat� prin încheierea nr. 
X  a judec�torului delegat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara, men�iunea dizolv�rii fiind înscris� la aceea�i 
institu�ie prin aceea�i încheiere a judec�torului delegat.  
           Suma de X lei reprezint� de fapt impozitul minim, care nu este 
datorat din moment ce societatea men�ionat� este dizolvat�,  în  
condi�iile art.227 alin.1 lit.d �i art.233 din Legea nr. 31/1990 
republicata, dizolvarea fiind urmat� de lichidare.  
 
           În drept, potrivit Legii nr. 76 / 2010 (publicat� în M.O. nr. 307 
din 11.05.2010) privind aprobarea O.U.G. nr. 109 / 2009 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, la 
art.18 dup� alin.6 se introduce un nou aliniat 7, cu urm�torul cuprins: 
“Nu sunt obliga�i la plata impozitului minim potrivit prevederilor 
alin. (2) - (4) contribuabilii care se afl� în urm�toarele situa�ii:  
a) se afl� în procedura insolven�ei, de la data deschiderii acestei 
proceduri, potrivit legii;  
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b) se afl� în dizolvare, de la data înregistr�rii acestei men�iuni în 
registrul Comer�ului sau la instan�ele judec�tore�ti, potrivit legii.  
           Pentru contribuabilii care se dizolv� de plin drept ca urmare 
a expir�rii duratei de existen�� prev�zute în actul constitutiv sau, 
dup� caz, în actul modificator, scutirea de la plata impozitului 
minim opereaz� de la data dizolv�rii prev�zute în aceste acte. Nu 
intr� sub inciden�a acestor prevederi contribuabilii care se afl� în 
dizolvare f�r� lichidare.”  
 
           În spe��, prin Încheierea nr. X , a judec�torului delegat la 
Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Hunedoara, s-a 
dispus înscrierea  în Registrului Comer�ului a men�iunii privind 
dizolvarea SC X SRL, începând cu data de X.  

            Mai mult, prin încheierea nr. X  a judec�torului delegat la Oficiul 
Registrului Comer�ului s-a dispus publicarea situa�iei financiare de 
lichidare final� a SC X SRL pe pagina de internet a acestei institu�ii. 

            Astfel, potrivit art.18 alin.7 lit.b din Legea nr. 571 / 2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, mai sus 
men�ionat, NU sunt obliga�i la plata impozitului minim 
contribuabilii afla�i în dizolvare, de la data înregistr�rii acestei 
men�iuni în registrul Comer�ului sau la instan�ele judec�tore�ti. 

           În consecin��, SC X SRL, fiind dizolvat� prin încheierea nr. X , 
dizolvare urmat� de lichidare prin încheierea nr. X , nu mai datoreaz� 
impozit minim, începând cu data de X.  

           Fa�� de aceast� situa�ie, obliga�iile de plat� la bugetul general 
consolidat al statului în sum� de X lei reprezentând: 
 -  X lei impozit venitul microîntreprinderilor; 
-  X lei impozit pe profit, 
stabilite prin Decizia de impunere din oficiu nr. X, nu sunt datorate de 
societate, motiv pentru care Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara, luând act de solu�ia dispus� prin Încheierea nr. X 
, a judec�torului delegat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara, urmeaz� s� anuleze Decizia de impunere din 
oficiu nr. X, prin care au fost stabilite obliga�iile de plat� la bugetul 
general consolidat al statului în sum� de X lei, contesta�ia SC X SRL, 
repreprezentat� de SC X S.P.R.L. prin asociat coordonator avocat 
X , va fi admis�. 
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               Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul 
prevederilor din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, se  
 

D E C I D E : 
 

           Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL, 
repreprezentat� de SC X S.P.R.L. prin asociat coordonator avocat 
X , împotriva Deciziei de impunere din oficiu nr. X �i care vizeaz� 
suma total� de X lei reprezentând: 
 X lei impozit venitul microîntreprinderilor; 
 X lei impozit pe profit, 
           Anularea Deciziei de impunere din oficiu nr. X emis� de 
c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului X. 
 
 

 
 

Director Executiv 
 
 


