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DECIZIA nr._______din____________2013 
privind  solutionarea contestatiei formulata de 

 SC xx SRL din Drobeta Tr. Severin 
înregistrată la D.G.F.P. Mehedinti sub nr.x 

 
  
 
 

Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de catre 
SC x SRL, Cod unic de inregistrare x, avand domiciliul fiscal in x, jud. Mehedinti 
cu contestatia inregistrata sub nr. x. 
       Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere din oficiu 
pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau retinere la sursa pentru perioada de raportare 3/2013 nr.x si are ca obiect 
suma totala de x, reprezentând impozit pe profit/plati anticipate in contul 
impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice romane, altele 
decat cele de la pct.1, precum si de persoanele juridice cu sediul social in 
Romania, infiintate potrivit legislatiei europene.         
        Contestatia a fost depusa în termenul legal prevazut de art.207, alin.(1) din 
Ordonananta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
republicat. 
        Constatand ca în speta sunt îndeplinite dispozitiile art. 205 alin.(1) si art. 
209 alin.(1), lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala republicata, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 
Craiova este competenta sa solutioneze cauza.  
          I. Prin contestatia formulata, SC x SRL contesta Decizia de impunere din 
oficiu pentru perioada de raportare martie 2013 nr. x, precizand ca societatea 
nu a desfasurat activitate in anul 2013 si ca a depus toate declaratiile prevazute 
de lege, respectiv declaratia 101/2013, avand numar de inregistrare x si 
declaratia 100/martie2013, avand numar de inregistrare x, declaratii pe care le 
anexeaza in copie pentru a sustine contestatia. 
       II. Prin Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile 
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru perioada de 
raportare 3/2013 nr.x, organele fiscale ale A.F.P. Drobeta Tr.Severin au stabilit 
in sarcina SC x SRL, in temeiul art.83 alin.(4) din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru perioada de raportare martie 2013, suma de x 
lei, reprezentand obligatie stabilita din oficiu privind impozitul pe profit.  
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III. Luând în considerare datele avute in vedere de organele de impunere,  
motivatia invocata de petent, documentele existente la dosarul cauzei, precum 
si actele actele normative în vigoare pe perioada supusa impunerii, se retin 
urmatoarele: 
      Cauza supusa solutionarii Directiei Generale Regionale a Finantelor 
Publice Craiova esta daca debitul in suma de x lei a fost stabilit corect in 
sarcina SC x SRL prin Deciziei de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele 
si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa 
pentru perioada de raportare 3/2013 nr.x si, prin urmare, este datorat 
bugetului general consolidat al statului.  
   In fapt, organele fiscale din cadrul AFP Drobeta Tr. Severin, urmare a 
neindeplinirii de catre contestatara a obligatiei privind depunerea declaratiei 
fiscale si in temeiul art.83 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, au stabilit din oficiu in sarcina SC x SRL o obligatie privind 
impozitul pe profit in suma de x lei, pentru perioada de raportare martie 2013. 
    Avand in vedere ca la data de 12.07.2013, sub nr.INTERNT-x  societatea 
contestatara a depus Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, 
aferenta lunii martie 2013, pentru impozitul pe profit, organele de impunere au 
procedat la emiterea Deciziei de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu 
pentru perioada de raportare 3/2013, nr.x din data de 16.07.2013, in 
conformitate cu prevederile art. 83 alin.¹(4¹) din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare care precizeaza: 
,, Contribuabilul poate depune declaratia fiscala p entru obligatiile fiscale 
ce au format obiectul deciziei de impunere prin car e au fost stabilite din 
oficiu obligatiile fiscale, in termen de 60 de zile  de la data comunicarii 
deciziei. Decizia de impunere se desfiinteaza de or ganul fiscal la data 
depunerii declaratiei fiscale ’’ 
     Prin urmare, avand in vedere documentele anexate la dosarul cauzei din 
care rezulta ca prin decizia de desfiintare, emisa la data de 16.07.2013 s-a 
anulat suma stabilita initial prin decizia contestata, rezultă că obiectul 
contestaŃiei, respectiv suma de x lei nu mai există, astfel ca urmeaza a se 
respinge contestatia ca fiind ramasa fara obiect. 

Pentru considerentele aratate in continutul proiectului de decizie si in temeiul 
art. 209, art. 210 si art. 216, alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata,  se: 
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     Respingerea ca ramasa fara obiect a contestatiei depusa de SC x x 
SRL impotriva Deciziei de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si 
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru 
perioada de raportare 3/2013 nr.x ce are ca obiect suma totala de x lei, 
reprezentând impozit pe profit/plati anticipate in contul impozitului pe profit 
anual datorat/datorate de persoane juridice romane, altele decat cele de la 
pct.1, precum si de persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate 
potrivit legislatiei europene.         
 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Mehedinti in termen de 
6(sase) luni de la comunicare . 
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