Nr. 162/IL/2013

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a
Finantelor Publice .. a fost sesizat, de A.F.P. .. prin adresa nr....,inregistrata
la D.G.F.P. ..sub nr. ..,asupra reluarii solutionarii contestatiei formulata de
S.C...
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin
decizia de impunere pentru sume suplimentare stabilite de inspectia fiscala
nr.... si a raportului de inspectie fiscala nr. .. cu privire la suma de ... lei
reprezentand:
- impozit pe profit
.. lei
- Dobanzi
.. lei
- Majorari de intarziere
.. lei
- Penalitati
... lei
- TVA
.... lei
-majorari de intarziere
... lei
- taxa asupra activ.daunatoare sanatatii
...lei
- dobanzi
.. lei
-majorari de intarziere
.. lei
- penalitati
... lei
- Accize
.. lei
- dobanzi
... lei
- majorari intarziere
..lei
-penalitati
.. lei
Prin decizia nr. ... emisa de D.G.F.P. ... in temeiul art.183 din
O.G.92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala s-a dispus
suspendarea solutionarii urmand a fi reluata la incetarea motivului care a
determinat suspendarea.
Avand in vedere Sentinta penala nr... pronuntata de Judecatoria ..
referitoare la dosarul penal ..., s-a dispus obligarea inculpatului ... CNP ...
administrator la S.C. ... la plata catre parte civila Statul roman prin A.N.A.F.
reprezentata de D.G.F.P... a sumei de .. lei.
Aceasta
suma
reprezinta:impozit
pe
profit,Tva,taxa
asupra
activ.daunat.san.,Accize,dobanzi ,majorari,penalitati ,suma ce a fost
stabilita prin procesul verbal nr.... incheiat de Activitatea de Control Fiscal ...
Fata de cele aratate rezulta ca sumele au fost calculate conform
prevederilor in vigoare si pentru care s-a pronuntat Sentinta penala nr. .. de
catre Judecatoria .. in dosarul nr... privind pe .. administrator la S.C. ..
,ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia penala nr.132/24.01.2013
pronuntata de Curtea de Apel ... sectia . penala.
Prin adresa nr... Activitatea de Control Fiscal a inaintat catre Biroul
Solutionare Contestatii referatul privind solutionarea pe fond a contestatiei
formulata de S.C. ...
Din informatiile publice disponibile pe site-ul Ministerului Finantelor
Publice rezulta ca S.C. ... SRL este radiata de la Oficiul Registrului
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Comertului incepand cu data de ..Prin Sentinta comercila nr... ramasa
definitiva si irevocabila prin nerecurare,pronuntata de Tribunalul .. in
dosarul nr....,s-a dispus dizolvarea societatii comerciale S.C. ... iar urmare a
acestui fapt societatea a intrat in lichidare si s-a dispus radierea acesteia
din Registrul Comertului.
In drept,in speta sunt incidente prevederile art.1 si art.5 al(1) din
Legea nr.26/1990 privind registrul cometului,republicta cu modificarile
si completarile ulterioare,ce precizeaza:
ART. 1
(1) Înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară
înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului
următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societăţile
comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile
autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative,
organizaţiile
cooperatiste,
societăţile
europene,
societăţile
cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu
sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi juridice
prevăzute de lege.
ART. 5
(1) Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data
efectuării lor în registrul comerţului ori de la publicarea lor în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicaţie,
acolo unde legea dispune astfel.
Conform art.41 (1) cod procedura civila:”Folosinta si exercitiul drepturilor
procedurale:Orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate sa fie
parte in judecata”.
Deasemenea in conformitate cu prevederile art.200 alin(1) si alin
(2) si art.244 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,referitor la
persoanele juridice se prevede:
ART. 200
Înregistrarea persoanei juridice
(1) Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le
sunt aplicabile prevăd această înregistrare.
(2) Prin înregistrare se înţelege înscrierea, înmatricularea sau, după
caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în
scopul dobândirii personalităţii juridice sau al luării în evidenţă a
persoanelor juridice legal înfiinţate, dupa caz.
ART. 244
Modurile de încetare
Persoana juridică încetează, după caz, prin constatarea ori
declararea nulităţii, prin fuziune, divizare totală, transformare,
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dizolvare sau desfiinţare ori printr-un alt mod prevăzut de actul
constitutiv sau de lege.
Potrivit prevederilor art.17 din O.G.92/2003 privind Codul de
procedura fiscal, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
ART. 17
Subiectele raportului juridic fiscal
(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc
drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport.
(2) Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice
altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe,
contribuţii şi alte sume bugetului general consolidat, în condiţiile legii.
si ale art.176 alin.(6) din acelasi act normativ
(6) Creanţele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi
din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se scad din
evidenţa analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras
sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în
condiţiile legii.
In temeiul acestor prevederi legale se retine ca o societate comerciala
ia nastere in momentul inmatricularii la Registrul Comertului iar in cazul
incetarii activitatii este radiata de la Oficiul Registrului Comertului ceea ce
inseamna incetarea in fapt a existentei agentului economic respectiv.
Din datele depuse la dosar rezulta ca persoana juridica S.C.... a
incetat sa mai existe,in speta nu mai sint indeplinite prevederile art.205
alin(2) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,referitoare la
persoana indreptatita sa introduca contestatie.
ART. 205
Posibilitatea de contestare
(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
Din analiza celor mentionate mai sus cat si a textelor de lege invocate
se retine ca petenta nu mai are capacitate de folosinta,respectiv capacitate
procesuala.
Prin urmare,contestatia formulata de societate impotriva deciziei de
impunere nr.... incheiata de Activitatea de Control Fiscal ramane ca fiind
fara obiect.
Pentru considerentele retinute si temeiul prevederilor art. 1 si art.5
alin(1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, art.200 alin.(1) si (2) ,art .244 din
Legea 287/2009 privind Codul civil,art .41(1) din Codul de procedura
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civila,coroborat cu 176 lin (6) si art.205 alin(2) din O.G.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala,se:

DECIDE:
Art.1 Respingerea contestatiei formulata de S.C. ... impotriva deciziei
de impunere pentru sume suplimentare de plata nr...emisa in baza
Raportului de inspectie fiscala nr.
... cu privire la suma de...lei reprezentand:
- impozit pe profit
.... lei
- Dobanzi
... lei
- Majorari de intarziere
... lei
- Penalitati
... lei
- TVA
... lei
-majorari de intarziere
... lei
- taxa asupra activ.daunatoare sanatatii
.. lei
- dobanzi
.. lei
-majorari de intarziere
... lei
- penalitati
.. lei
- Accize
... lei
- dobanzi
.. lei
- majorari intarziere
... lei
-penalitati
...lei
ca ramasa fara obiect urmare a faptului ca titularul dreptului procesual a
incetat sa mai existe fiind radiat de la Oficiul Registrului Comertului.
Art.2 Prezenta decizie poate fi atacata Tribunalul ... in termen de 6
luni de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
...................................................
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