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Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  a  Judetului  Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de $
�
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�
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mpotriva m�surilor dispuse prin decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente

obliga�iilor fiscale nr.CCCC/ 05.04.2007 întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a

municipiului Sibiu �i comunicat� petentei în data de 27.04.2007.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.177 (1) din O.G.92/2003

R, fiind înregistrat� la organul de control sub nr.XXX7.05.2007, iar la organul de solu�ionare a

contesta�iei sub nr.XXX/12.06.2007.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actul contestat privind plata

la bugetul statului a sumei totale de XXX lei reprezentând :

� major�ri de întârziere sume datorate privind protec�ia

special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap -     XX lei

� penalit��i întârziere sume datorate privind protec�ia special� �i

încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap -       XX lei

� major�ri de întârziere contribu�ie pentru înv���mântul de stat -       XX lei

� penalit��i de întârziere contribu�ie pentru înv���mântul de stat -       XX lei

� major�ri întârziere TVA -   XXX lei

� penalit��i întârziere TVA       -     XXX lei
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�  Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine urm�toarele :

� în luna septembrie 2001 �i-a încetat activitatea întrucât nu a realizat profit în ultimii 3 ani ;

� prin Încheierea nr.XXX/17.03.2005 societatea a fost dizolvat� de c�tre judec�torul

delegat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Sibiu.

În  consecin��, consider� c�  nu datoreaz�  sumele stabilite  prin Decizia nr.XXXX/

05.04.2007.
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�Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale

nr.XXX/05.04.2007 organul de control fiscal a calculat accesorii aferente sumelor datorate

privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a personalului cu handicap, accesorii aferente

contribu�iei pentru înv���mântul de stat �i accesorii aferente TVA în sum� total� de XXX lei în

temeiul art.86 lit.c) �i art.116 din O.G.92/2003 R.
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�Având în vedere documentele aflate la dosarul cauzei, legisla�ia în vigoare în

perioada de calcul a accesoriilor, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele :

Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� petenta datoreaz�  bugetului

de stat accesoriile  calculate de organul fiscal pentru perioada 01.01.2003 – 31.03.2007 în sum�

total� de XXX lei, în condi�iile în care judec�torul delegat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe

lâng� Tribunalul Sibiu prin comunicarea Încheierii nr.XXX/17.03.2005 a constatat  dizolvarea

societ��ii.

În spe��, sunt aplicabile prevederile :

� art.237 (1) din Legea 31/1990 privind societ��ile comerciale unde se men�ioneaz� :

„(1) La cererea oric�rei persoane  interesate, precum �i a Oficiului Na�ional al

Registrului Comer�ului, Tribunalul va putea pronun�a dizolvarea societ��ii (....)”.

„(3) Hot�rârea Tribunalului prin care s-a pronun�at dizolvarea se înregistreaz� în

registrul comer�ului, se comunic�  direc�iei generale a finan�elor publice jude�ean

(....) �i se public� în Monitorul Oficial al României, partea a –IV- a (....)” ;
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� art.6 (3) �i art.9 (3) din Legea 359/2004 privind simplificarea formalit��ilor la

înregistrarea în registrul comer�ului a persoanelor fizice, asocia�ii familiale �i

persoane juridice, înregistrarea fiscal� a acestora, precum �i la autorizarea

func�ion�rii persoanelor juridice, unde se arat� :

o „art.6 (3) Înregistr�rile în registrul comer�ului se fac în baza unei încheieri a

judec�torului delegat sau a unei hot�râri judec�tore�ti irevocabile (...)” ;

o „art.9 (3) Pe parcursul existen�ei persoanei juridice dovada privind starea

acesteia,referitoare la func�ionarea, dizolvare, reorganizare, lichidare,

insolven��, reorganizare judiciar�, faliment sau suspendare temporar� a

activit��ii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului de pe

lâng� Tribunal, valabil 30 de zile de la data  emiterii.

Întrucât petenta sus�ine c� �i-a încetat activitatea înc� din septembrie 2001, iar la

dosarul cauzei exist� Comunicarea Încheierii nr.CCCC/17.03.2005 prin care s-a constatat

dizolvarea societ��ii, organul de solu�ionare a contesta�iei face urm�toarele men�iuni :

� starea de dizolvare constatat� de judec�torul delegat la Oficiul Registrului

Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Sibiu prin documentul invocat, nu înseamn� c�

petenta a �i fost radiat� efectiv ca persoan� juridic� de la Oficiul Registrului

Comer�ului, aceast� radiere nefiind dovedit� la data contesta�iei formulate ;

� mai  mult,  societatea  nefiind  radiat�  este  înc�  în  eviden�a organului  fiscal  sub

J XX/XX/1992 , CIF XXXXXXXXX ;

� dizolvarea este perioada în care nu se sisteaz� emiterea de acte administrativ

fiscale reprezentând titluri de crean��, pentru societ��ile comerciale care au datorii

la bugetul de stat ;

� pân� la deschiderea procedurii de faliment, procedur� ce trebuie �i aceasta

dovedit�, organul fiscal este îndrept��it s� stabileasc� obliga�ii fiscale conform

reglement�rilor legale.

În spe��, având în vedere textele legale citate, men�iunile de mai sus, reiese c� în

mod justificat organul fiscal a calculat accesorii pentru nevirarea la termen a obliga�iilor fiscale

consemnate prin decizia contestat� a�a cum prevede art.116 din O.G.92/2003 R.

În ceea ce prive�te contestarea sumei totale de  XXXXXXX lei  reprezentând

accesorii se re�ine :
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a). Pentru suma de XXX lei contesta�ia  urmeaz� a fi admis�  deoarece s-a constatat o

eroare în calculul accesoriilor prin decizia nr.XXXXXXXXXX05.04.2007 fapt confirmat �i de

organul fiscal emitent.

      Din aceast� cauz� s-a întocmit de c�tre acesta Decizia de impunere privind obliga�iile

fiscale stabilite în urma corec�iilor eviden�ei fiscale nr.XXXX.06.2007 �i reflectarea acestor

corec�ii în Fi�a sintetic� rol a contribuabilului .

b). Pentru diferen�a de XXXX lei contesta�ia  urmeaz� a fi respins� ca neîntemeiat� �i

nemotivat� potrivit celor men�ionate în con�inutul prezentei decizii.

Pentru considerentele re�inute în baza art.18 (5) din O.G.92/2003 R,

������������������+������������������+������������������+������������������+

1. Admiterea contesta�iei pentru suma de XXX lei reprezentând :

� major�ri de întârziere TVA - XXXX lei

� penalit��i de întârziere TVA -  XXXXlei

� major�ri de întârziere sume datorate

privind protec�ia special� �i încadrarea în

munc� a persoanelor cu handicap - XXX lei

� penalit��i de întârziere, protec�ia special�

�i încadrarea în munc� a persoanelor cu

handicap -   X lei

� major�ri întârziere contribu�ie  pentru

înv���mântul de stat - XX lei

� penalit��i întârziere contribu�ie pentru

înv���mântul de stat -   XX lei

    2. Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de XX lei

reprezentând :

� major�ri întârziere TVA - XXX lei

� penalit��i întârziere TVA - XXX lei

� major�ri întârziere sume datorate privind
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protec�ia special� �i încadrarea în munc� a

persoanelor cu handicap - XXX lei

� penalit��i întârziere sume datorate privind

protec�ia special� �i încadrarea în munc� a

      persoanelor cu handicap -  XX lei

� major�ri întârziere contribu�ie pentru

înv���mântul de stat - XX lei

� penalit��i întârziere contribu�ie pentru

înv���mântul de stat -  XX lei.

Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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___________________________________________Serv.Solu�ionare Contesta�II_________________________________________________
Adresa : Sibiu, str.Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod 550324

Tel : 0269/218176, Fax: 0269/218315
Website : www.finantesibiu.ro


