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DECIZIA NR.141 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2009 
 

        Directiei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului ...,a 
fost sesizata de Administratia Finantelor Publice ... asupra 
contesta�iei formulat� de SC X SRL ...  cu sediul în ..., str. …, bl…., 
ap…., jude�ul ..., privind Decizia de impunere din oficiu nr. .../...2009 
emis� de Administra�ia Finan�elor Publice ..., referitoare la suma de  
... lei.     

      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 ... este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

        I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL ... din ...,  
contesta decizia de impunere din oficiu ,emisa de catre Administratia 
Finantelor Publice ...,deoarece sustine ca, la data de 
09.12.2008,societatea a fost dizolvata conform sentintei civile 
nr..../.../2008,emisa de catre Tribunalul ... ramasa definitiva. 

  Astfel, petentul solicita anularea deciziei de impunere din 
oficiu nr.... deoarece considera emiterea ei ca fiind nelegala.. 

      II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice ..., au consemnat urm�toarele : 

     Prin Decizia de impunere din oficiu nr..../...2009 
Administratia Finantelor Publice ... stabileste in sarcina 
petentului,plata sumei de ... lei, reprezentand impozit pe profit. 

       III. Luând în considerare motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i 

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

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



 
 

  

2 

http:/www.anaf.mfinante.ro/public/wps/portal/Hunedoara 

actele normative aplicabile, se retin urmatoarele : 

      SC X SRL ... are sediul în loc...., str. …, bl…., ap…., 
jude�ul ...,CUI …. 

       Cauza supus� solu�ionarii o reprezint� legalitatea 
emiterii, de catre Administra�ia Finan�elor Publice ..., a Deciziei 
de impunere din oficiu nr..../...2009 prin care s-a stabilit un 
impozit minim pe profit in suma de ... lei . 

        In fapt, prin  Decizia de impunere din oficiu nr.... din data 
de ...2009, Administratia Finantelor Publice ... stabile�te obligatia de 
plata in suma de ... lei. 

 La data de 25.09.2009 domnul E cu domiciliul în ...,fost 
administrator al SC X SRL ..., a solicitat, prin contestatia înregistrat� 
la Administra�ia Finan�elor Publice ... sub nr....,anularea acestei 
decizii.  

       In drept, spe�ei supuse solu�ion�rii îi sunt aplicabile 
prevederile art.67, art.81, art.83* alin.(4), art.85 si art..86 din 
O.G.NR.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, unde 
se precizeaz� c�: 

      ART. 67 alin.(1)- Daca organul fiscal nu poate 
determina marimea bazei de impunere,acesta trebuie sa o 
estimeze.In acest caz trebuie avute in vedere toate datele si 
documentele care au relevanta pentru estimare.Estimarea 
consta in identificarea acelor elemente care sunt cele mai 
apropiate situatiei de fapt fiscale. 

    ART.81 alin.(3) lit.c- Obligatia de a depune declaratia 
fiscala se mentine si in cazurile in care:...organul fiscal a stabilit 
din oficiu baza de impunere si obligatia fiscala; d) pentru 
obligatia fiscala nu rezulta ,in perioada de raportare, sume de 
plata ,dar exista obligatia declarativa ,conform legii. 

ART.83* alin.(4)  Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul 
organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a 
impozitelor,taxelor,contributiilor si a altor sume datorate 
bugetului general consolidat.Stabilirea din oficiu a obligatiilor 
fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 
zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea 
termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.In cazul 
contribuabililor care au obligatia declararii bunurilor sau 
veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligatiei fiscale se 
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face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art.67.Pentru 
impozitele,taxele si contributiile administrate de Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala, instiintarea pentru 
nedepunerea declaratiilor si stabilirea din oficiu a obligatiilor 
fiscale nu se face in cazul contribuabililor inactivi,atat timp cat 
se gasesc in aceasta situatie. 

Impozitul pe profit s-a stabilit in baza OUG nr. 34 /2009 cu 
privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor 
masuri financiar-fiscale si H.G. NR. 488/2009 pentru completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571 /2003 privind 
Codul fiscal ,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004 , unde 
societatile in lichidare nu constituie exceptie. 

     Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul Ordonan�ei Guvernului 
nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  :   

                                     DECIDE 

       Respingerea contestatiei impotriva Deciziei de 
impunere din oficiu nr.... ,pentru suma de ... lei,reprezentand 
impozit pe profit , ca fiind nefondata. 

               Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... , in 
termen de 6 luni de la comunicarea prezentei , conform 
prevederilor legale in vigoare. 


