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DECIZIA Nr.70 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2006 
  
 
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL. 
          SC X SRL contest� Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr… încheiate la data de ... 
2006 de c�tre Administra�ia finan�elor publice a ora�ului Lupeni �i 
care vizeaz� suma total� de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venitul 
microintreprinderilor �i taxa asupra activit��ilor d�un�toare 
s�n�t��ii.   
  
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.177 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 
       I. Prin contesta�ia formulat�, petentul sus�ine faptul c�, 
de când societatea comercial� a fost cesionat�, nu a mai avut 
niciun contact cu aceasta, iar Administra�ia a acceptat depunerea 
documentelor financiar-contabile ale societ��ii comerciale de c�tre 
o persoan� fizic� f�r� a avea personalitate juridic�, neavând 
societatea înmatriculat� pe numele �i pe adresa acesteia, a�a 
cum prevedea Actul adi�ional anex� la Contractul de cesiune nr… 
din … 2002.            
               
        II. Organele de control din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice a ora�ului Lupeni, au procedat la 
calcularea, prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, 
a dobânzilor �i penalit��ilor datorate pentru debitele neachitate, 
începand cu data de 27.05.2003 pân� la data de 22.09.2005. 
         Administra�ia finan�elor publice a ora�ului Lupeni a 
comunicat SC X SRL deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obligatiilor sale fiscale. Deciziile au fost emise în 
temeiul art. 86 lit.c) �i art.116 din OG nr. 92/2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�. 
  
          III. Având în vedere contesta�ia formulat� de 
societatea petent�, motivele invocate de peti�ionar� �i 
prevederile actelor normative în vigoare, se re�ine c� 
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Hunedoara este investit� a se pronun�a dac� în mod 
corect �i legal, reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor 
Publice au stabilit în sarcina petentei dobânzi �i 
penalit��i de întârziere prin deciziile referitoare la 
obliga�iile de plat�  accesorii  aferente obliga�iei 
fiscale întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice. 
          
       Cu privire la suma de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venitul 
microintreprinderilor �i taxei asupra activit��ilor d�un�toare 
s�n�t��ii, cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� 
societatea datoreaz� bugetului de stat obliga�iile de plat� 
suplimentare stabilite în sarcina sa. 
        
          Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr…/...2006 întocmite de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a ora�ului Lupeni au fost stabilite 
în sarcina SC X SRL, obliga�ii de plat� suplimentare fa�� de 
bugetul consolidat al statului în sum� de … lei, reprezentând 
dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venitul 
mirointreprinderilor �i taxei asupra activit��ilor d�un�toare 
s�n�t��ii, calculate pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
declarate. 
           
          In fapt, la data de 07 noiembrie 2002, potrivit 
Contractului de cesiune p�r�i sociale �i Actului adi�ional la 
actele constitutive ale societ��ii comerciale X SRL, domnul X 
în nume propriu �i în calitate de mandatar al fiului s�u Y, 
cesioneaz� integral p�r�ile sociale doamnei Z, iar asociatului �i 
mandantului le înceteaz� calitatea de asocia�i, precum �i cea de 
administratori ai societ��ii comerciale X SRL.  
           Contractul de cesiune p�r�i sociale �i Actul adi�ional la 
actele constitutive ale societ��ii comerciale X SRL, a fost 
autentificat sub nr… din data de … 2002. 
               
          Urmare solicit�rilor Administra�iei finan�elor publice a 
ora�ului Lupeni, cu adresa nr… din ...2006, Oficiul Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Hunedoara, comunic� 
urm�toarele informa�ii: 

- Firma: X SRL. 
- Sediu: … 
- Date despre asocia�i: domnul X  
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                                            domnul Y  
     -   Administratori: - domnul X   
                                 - domnul Y 
   
          In drept, spe�ei analizate îi sunt aplicabile prevederile 
Legea nr.31/1990 Republicat�, privind societ��ile comerciale, care 
stipuleaz�: 
        ART.197 “(1) P�r�ile sociale pot fi transmise între 
asocia�i. 
    (2) Transmiterea c�tre persoane din afara societ��ii este 
permis� numai dac� a fost aprobat� de asocia�i reprezentând 
cel pu�in trei p�trimi din capitalul social...” 
        ART.198 “(1) Transmiterea p�r�ilor sociale trebuie 
înscris� în registrul comer�ului �i în registrul de asocia�i al 
societ��ii. 
    (2) Transmiterea are efect fa�� de ter�i numai din momentul 
înscrierii ei în registrul comer�ului.” 
        ART.199 “(1) Actul constitutiv poate fi modificat de 
asocia�i, cu respectarea condi�iilor de fond �i de form� 
prev�zute pentru încheierea lui. 
……………………………………………………………………………. 
     (3) Actul adi�ional cuprinzând textul integral al prevederilor 
actului constitutiv, modificate, se depune la oficiul registrului 
comer�ului �i se men�ioneaz� în acest registru, dup� care se 
transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre 
publicare, pe cheltuiala societ��ii.” 
 
            De asemenea, prevederile Legii nr.26/1990 Republicat�, 
privind registrul comer�ului, prevede: 
      ART.5 “(1) Înmatricularea �i men�iunile sunt opozabile 
ter�ilor de la data efectu�rii lor în registrul comer�ului ori de la 
publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
sau în alt� publica�ie, acolo unde legea dispune astfel. 
      ART.12 “(1) Registrul comer�ului este alc�tuit dintr-un 
registru pentru înregistrarea comercian�ilor, persoane fizice, 
�i un altul pentru înregistrarea comercian�ilor, persoane 
juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste 
registre se �in în sistem computerizat. 
………………………………………………………………………….…            
     (3) Oficiul registrului comer�ului va mai �ine �i dosare, 
pentru fiecare comerciant, cu actele depuse, înregistr�rile 
efectuate în registru vor fi eviden�iate �i în dosarul 
comerciantului. 
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….………………………………………………………………………… 
     ART.21 “În registrul comer�ului se vor înregistra men�iuni 
referitoare la: 
    a) dona�ia, vânzarea, loca�iunea sau gajul fondului de 
comer�, precum �i orice alt act prin care se aduc modific�ri 
înmatricul�rilor sau men�iunilor sau care face s� înceteze 
firma ori fondul de comer�; 
…………………………………………………………………………….     
    h) orice modificare privitoare la actele, faptele �i men�iunile 
înregistrate.” 
       ART.22 “(1) Comerciantul are obliga�ia s� solicite 
înregistrarea în registrul comer�ului a men�iunilor prev�zute la 
art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor �i faptelor supuse 
obliga�iei de înregistrare. 
……………………………………………………………………………. 
    (4) Faptul c� men�iunile pot fi înregistrate �i la cererea altor 
persoane sau din oficiu nu scute�te pe comerciant de 
obliga�ia de a cere efectuarea lor.” 
 
        Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
petentul avea obliga�ia înregistr�rii în registrul comer�ului a 
men�iunilor privind cesionarea p�r�ilor sociale �i încetarea calit��ii 
de asocia�i, precum �i cea de administratori ai societ��ii 
comerciale X SRL, în condi�iile în care transmiterea are efect fa�� 
de ter�i numai din momentul înscrierii ei în registrul comer�ului. 
        Ca urmare, se re�ine c� petentul datoreaz� bugetului de stat 
dobânzi �i penalit��i de întârziere “pentru neachitarea la 
termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�”, 
obliga�ii de plat� accesorii care se calculeaz� pentru perioada 
cuprinsa între termenul de scaden�� �i data stingerii sumei 
datorate, . 
        Fa�� de situa�ia prezentat� mai sus se constat� c� sus�inerile 
petentei nu sunt justificate �i pe cale de consecin�� contesta�ia 
formulat� de agentul economic urmeaz� a se respinge pentru 
suma de … lei.  
       
          Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.186 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se  
 
                                            DECIDE: 
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          Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 
Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr…/…2006  pentru suma de … lei 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente 
impozitului pe venitul microintreprinderilor �i taxei asupra 
activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii. 
 

    
 

            


