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     D E C I Z I A  Nr.208 
                         din 29 noiembrie 2012 
 
 
 
 Privind solutionarea contestatiei formulatã SC x SRL cu sediul social în localitatea 
Zalau, str.x, nr.x, bl.x, et.x,ap.x, judetul Sãlaj, înregistratã la D.G.F.P.Sãlaj sub nr.xdin x. 
 Directia Generalã a Finantelor Publice Sãlaj a fost înstiintatã de cãtre 
Administratia Finantelor Publice a municipiului Zalau, prin adresa nr. x din data de x cu 
privire la contestatia formulatã de SC x SRL împotriva Deciziei referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr.x emisã de A.F.P Zalau la data de x.  
 Obiectul contestatiei îl reprezintã accesorii în sumă de x lei stabilite prin Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.x emisã de A.F.P Zalau la data de x. 
 Contestatia a fost înregistratã la AFP Zalau sub numarul x din x, este formulatã în 
termen si semnatã de cãtre lichidatorul judiciar al societatii  numit prin incheierea nr.x 
din x mai x data in dosarul nr.x, societatea aflandu-se sub incidenta Legii nr.85/2006 
privind procedura insolventei. 
 Constatand ca în speta sunt respectate prevederile art. 205, 206, 207 si 209 
alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare D.G.F.P. Salaj este investita sa 
solutioneze contestatia formulata. 
 I. SC x SRL, prin contestatia depusa solicita revocarea Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr.x emisã de A.F.P Zalau la data de x. 
 In sustinerea contestatiei, lichidatorul judiciar al societatii arata ca Decizia emisa 
este nelegala dat fiind faptul ca societatea a fost dizolvata prin Sentinta Civila  nr.3575 
din 23 august 2010, data in dosarul nr.5626/84/2010, iar accesoriile au fost calculate 
dupa aceasta data. 
 Contestatara mentioneaza ca notificarea nr.x din x x, privind deschiderea 
procedurii insolventei, cu indicarea termenelor stabilite de judecatorul sindic a fost 
comunicata creditorului DGFP Salaj la data de x prin fax. 
 II. Din Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.x emisã de A.F.P 
Zalau la data de x referitor la aspectele contestate se retin urmãtoarele: 
 In temeiul prevederilor art.88 lit.c) si art.119  din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata,pentru plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, 
contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat 
urmatoarele accesorii la impozit pe profit:  

-suma de x lei reprezentand dobanda; 
-suma de   x lei reprezentand penalitati de intarziere. 
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III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, motivele invocate 
de contestatarã, precum si actele normative în vigoare la data formulãrii contestatiei, 
referitor la contestatia formulata se retin urmatoarele: 

In fapt SC x SRL formulează contestatie împotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr.x emisã de A.F.P Zalau la data de x. 
 Prin contestatia inregistrata la AFP Zalau sub nr.36825 din 27.05.2011, 
administratorul judiciar arata ca decizia emisa este nelegala in conditiile in care 
societatea a fost dizolvata prin Sentinta Civila  nr.x din x, data in dosarul nr.x, iar 
accesoriile au fost calculate dupa aceasta data . 
 Contestatara mentioneaza ca notificarea nr.x din x, privind deschiderea procedurii 
insolventei, cu indicarea termenelor stabilite de judecatorul sindic a fost comunicata 
creditorului DGFP Salaj la data de x, pe fax. 

 Din Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.x emisã de A.F.P Zalau 
la data de x s-a retinut faptul ca, accesoriile s-au calculat in temeiul prevederilor art.88 
lit.c) si art.119  din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 

Prin Sentinta nr.x din data de x x, a Tribunalului Salaj-Sectia Civila, pronuntata in 
dosarul x, s-a dispus  inchiderea procedurii insolventei debitorului SC x SRL si  radierea 
acestuia din Registrul Comertului, sentinta fiind comunicata Oficiului Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Salaj la data de x. 

Cauza supusã solutionãrii este dacã Directia Generalã a Finantelor Publice a 
judetului Sãlaj prin Compartimentul de solutionare a contestatiilor se poate investi cu 
privire la solutionarea pe fond a contestatiei în conditiile în care prin inregistrarea nr.937 
din x s-a inscris  in registrul comertului mentiunea privind dizolvarea societatii 
comerciale SC x SRL, ca urmare a sentintei nr.x emisa de Tribunalul Salaj , in dosarul x 
din data de x, iar prin sentinta civila nr.x din x x pronuntata in dosarul x s-a dispus 
radierea  de la Oficiul Registrului Comertului  a societatii, societatea nemaifiind 
persoanã impozabilã subiect de drepturi si obligatii. 
 In drept art. 6 din Legea 26/1990, privind registrul comertului prevede:  

ART. 6 
(1) Înregistr ările în registrul comer ţului se fac pe baza unei încheieri a 

judec ătorului delegat sau, dup ă caz, a unei hot ărâri judec ătoreşti irevocabile, în 
afară de cazurile în care legea prevede altfel. 
     (1^1) Judec ătorul-delegat întâi sesizat spre a dispune înregist rarea în 
registrul comer ţului a men ţiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea 
sediului social al unei persoane juridice în alt ju deţ se va pronun ţa, prin aceea şi 
încheiere, şi asupra înmatricul ării persoanelor juridice astfel înfiin ţate, radierii 
celor care î şi înceteaz ă existen ţa ori înregistr ării în registrul comer ţului a 
modific ării actelor constitutive ale persoanelor juridice c are dobândesc o parte 
din patrimoniul persoanei juridice divizate, dup ă caz, precum şi asupra 
înmatricul ării şi radierii persoanelor juridice care î şi schimb ă sediul social în alt 
jude ţ. 
 Potrivit prevederilor art. 17 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată cu modificările si completările ulterioare: 

“Subiectele raportului juridic fiscal 
(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt sta tul, unit ăţile administrativ-

teritoriale, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi 
obliga ţii în cadrul acestui raport. 
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(2) Contribuabilul este orice persoan ă fizic ă ori juridic ă sau orice alt ă 
entitate f ără personalitate juridic ă ce datoreaz ă impozite, taxe, contribu ţii şi alte 
sume bugetului general consolidat, în condi ţiile legii.” 

si ale art. 176 alin.(6) din acelasi act normativ: 
“Crean ţele fiscale datorate de debitori, persoane juridice , radia ţi din 

registrele în care au fost înregistra ţi potrivit legii se scad din eviden ţa analitic ă pe 
plătitor dup ă radiere, indiferent dac ă s-a atras sau nu r ăspunderea altor persoane 
pentru plata obliga ţiilor fiscale, în condi ţiile legii.” 

In temeiul acestor prevederi legale se retine că o societate comercială ia nastere 
în momentul înmatriculării la registrul comertului iar în cazul încetării activitătii este 
radiată de la Oficiul Registrului Comertului ceea ce înseamnă încetarea în fapt a 
existentei agentului economic respectiv.  
 Prin urmare contestatia formulată de către de SC x SRL împotriva Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.x emisã de A.F.P Zalau la data x urmează a 
fi respinsă întrucât persoana juridică nu mai există, aceasta nu mai are nici drepturi nici 
obligatii. 
 Pentru considerentele arãtate, în temeiul actelor normative enuntate si ale 
Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu 
modificãrile si completãrile ulterioare se 
  
 
           D E C I D E: 
 
 1.Respinge contestatia formulatã de SC x SRL împotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr.x emisã de A.F.P Zalau la data de x, urmare faptului că 
persoana juridică a încetat să mai existe fiind radiată de la Oficiul Registrului Comertului. 
 2.Prezenta decizie poate fi contestatã la Tribunalul Sãlaj în termen de 6 luni de la 
comunicare. 
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