
    
  

                                                                                                                               

DECIZIA Nr. 61/13.11. 2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

S.C. "S S" S.R.L. Bârlad,
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice

 a  judeŃului Vaslui sub nr. ../26.10.2009

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  judeŃului  Vaslui  a  fost  sesizată  de  către  AdministraŃia
finanŃelor publice a municipiului Bârlad, judeŃul Vaslui, serviciul Gestionare registrul contribuabiilor, declaraŃii
fiscale şi bilanŃuri contabile, prin adresa nr. .. din 26.10.2009, înregistrată la D.G.F.P. Vaslui sub  nr. .. din
26.10.2009, asupra contestaŃiei formulată de S.C. "S S" S.R.L. prin reprezentantul legal S. Al. în calitate de
asociat. 

S.C. "S S" S.R.L. are sediul în municipiul Bârlad, str. ., judeŃul Vaslui, este înmatriculată la Oficiul
Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub nr. J37/..8/2006 şi are atribuit codul de înregistrare
fiscală RO ...

Obiectul contestaŃiei este în cuantum de  00 lei reprezentând impozit minim, stabilit prin decizia de
impunere din oficiu privind obligaŃiile fiscale de plata nr. .. din 28.08.2009.

ContestaŃia a fost depusă la data de 09.10.2009 de către reprezentantul legal al societăŃii, potrivit art.
206 art. (1) lit. e) din Codul de procedură fiscală, republicat, la AdministraŃia finanŃelor publice a municipiului
Bârlad, înregistrată sub nr. ..,  organul emitent al actului administrativ atacat, iar Decizia de impunere din
oficiu privind obligaŃiile fiscale de plată nr. .. a fost emisa la data de 28.08.2009, primită prin corespondenŃa
cu confirmare de primire la data de 10.09.2009, astfel că aceasta respectă termenul prevăzut de art. 207(1)
din acelaşi act normativ. 

Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205, art. 206, art. 207(1) şi art.
209(1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, D.G.F.P. Vaslui este competentă să se pronunŃe asupra contestaŃiei formulată de
S.C. "S S" S.R.L. Barlad.

I. S.C.  "S S" S.R.L. Bârlad formulează contestaŃie împotriva deciziei de impunere din
oficiu privind obligaŃiile fiscale de plată nr. 13650/28.08.2009 emisa de AFP Bârlad,  pentru impozitul
minim în sumă de 00 lei conform O.u.G. nr. 34/2009.

Societatea susŃine că nu a desfăşurat activitate de la înfiinŃare pâna la suspendarea activităŃii  şi
consideră că ar fi  terebuit să i se trimită înştiinŃare privind O.u.G. nr. 34/2009 la sediul firmei în timp util
pentru a putea suspenda activitatea la Registrul comerŃului, în cazul în care declaraŃia pe proprie raspundere
nu mai este suficientă pentru declaraŃia privind obligaŃiile de plata la bugetul statului.     

II. Prin decizia de impunere din oficiu privind obligaŃiile fiscale de plată nr. .. din 08.08.2009 s-
a stabilit de plata impozitul pe profit minim în sumă de 00lei. 

ObligaŃie fiscală de plată în sumă de 00 lei s-a datorat faptului că S.C. "S S" S.R.L. Bârlad nu a
depus declaraŃia privind obligaŃiile de  plată la bugetul general consolodat cu impozitul  pe profit   minim,
pentru perioada 01.05. - 30.06.2009, conform OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernuluii nr. 34/2009.  

III.  Având  în  vedere  constatările  organului  fiscal,  motivele  invocate  de  contestatoare,
documentele existente la dosarul cauzei şi în raport cu prevederile legale în vigoare înncepând cu
data de 01.05.2009, se reŃine:

Referitor la impozitul pe profit minim în sumă de 00 lei, 
Cauza  supusă  soluŃionării  DirecŃiei  generale  a  finanŃelor  publice  a  judeŃului  Vaslui  prin

compartimentul Solutionare contestatii este să se pronunŃe asupra legalităŃii modului de stabilire a
impozitului pe profit minim, în condiŃiile în care pentru emiterea deciziei de impunere din oficiu nu au
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fost respectate prevederile art. 83 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, republicat în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare.   

În  fapt,  organele  fiscale  din  cadrul  AFP  Bârlad,  serviciul  Gestionare  registrul  contribuabililor,
declaraŃii fiscale şi bilanŃuri contabile au emis decizia de impunere din oficiu privind obligaŃiile fiscale de plată
nr.  00  din  28.08.2009  pentru  impozitul  pe  profit  minim  în  sumă  de  00  lei,  aferent  perioadei  01.05.
-30.06.2009, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) şi (4) din din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, astfel cum a fost modificată prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2009.  

Societatea, prin contestaŃia formulată suŃine că, nu a desfăşurat activitate de la înfiinŃare şi pâna la
data suspendării activităŃii şi consideră că ar fi trebuit să i se trimita înştiinŃare privind prevederile O.u.G. nr.
34/2009 la sediul firmei în timp util pentru a putea suspenda activitatea la Registrul ComerŃului, în cazul în
care declaraŃia pe proprie răspundere nu mai este valabilă.

Din analiza documentelor existente în dosarul cauzei, s-a reŃinut că, pentru trimestrul II 2009, S.C. "S
S" S.R.L. Bârlasd nu a depus declaraŃia privind impozitul pe profit în conformitate cu prevederile art. 34 alin.
(1) lit. b) din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, potrivit  căruia  „contribuabilii,  [..],  au
obligaŃia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni
următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul”, coroborat  cu art. 81 alin. (3) lit. b) din Codul
de procedură fiscală cu modificările si completările ulterioare, care prevede că: “ObligaŃia de a depune
declaraŃia fiscală se menŃine şi în cazurile în care:  d) pentru obligaŃia fiscală nu rezultă, în perioada
de raportare, sume de plată, dar există obligaŃia declarativă, conform legii.”

Nedepunerea declaraŃiei  fiscale  privind impozitul  pe profit  de către S.C.  "S S"  S.R.L.  dă dreptul
organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitului datorat bugetului consolidat al statului în
conformitate cu prevederile art.  83 alin.  (4) din Codul  de procedură fiscală,  republicat,  cu modificările  şi
completările ulterioare, care precizează că: „Nedepunerea declaraŃiei fiscale dă dreptul organului fiscal
să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor,  taxelor,  contribuŃiilor şi  a altor  sume datorate
bugetului general consolidat.  Stabilirea din oficiu a obligaŃiilor fiscale nu se poate face înainte de
împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinŃarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal
de depunere a declaraŃiei fiscale. [...]”.

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 81 alin. (3) lit. d), art. 83 alin. (4) şi art. 216 alin. (3) din
Codul de procedură fiscală,  republicat  în anul 2007,  cu modificările şi  completările ulterioare,  după cum
urmeaza:
ART. 81
    “ObligaŃia de a depune declaraŃii fiscale

[...]
       (3) ObligaŃia de a depune declaraŃia fiscală se menŃine şi în cazurile în care:
      a) a fost efectuată plata obligaŃiei fiscale;
      b) obligaŃia fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale;
      c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere şi obligaŃia fiscală;
   d)  pentru  obligaŃia  fiscală  nu  rezultă,  în  perioada  de  raportare,  sume de  plată,  dar  există  obligaŃia
declarativă, conform legii.”

ART. 83*)
    Depunerea declaraŃiilor fiscale
[....]

Nedepunerea declaraŃiei  fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a
impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu
a obligaŃiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinŃarea
contribuabilului  privind  depăşirea  termenului  legal  de  depunere  a  declaraŃiei  fiscale. În  cazul
contribuabililor care au obligaŃia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaŃiei
fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit  art. 67. Pentru impozitele, taxele şi contribuŃiile
administrate de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală, înştiinŃarea pentru nedepunerea declaraŃiilor şi
stabilirea din oficiu a obligaŃiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în
această situaŃie. [...]”.

art. 216 alin. (3) 

2



“  (3)  Prin  decizie  se  poate  desfiinŃa  total  sau  parŃial  actul  administrativ  atacat,  situaŃie  în  care
urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de
soluŃionare.”
        Având  în  vedere  prevederile  legale  mai  sus  citate se  reŃine  că  organul  fiscal  are  dreptul  să
procedeze la  stabilirea din oficiu a obligaŃilor fiscale pentru nedepunerea declaraŃiei  fiscale,  numai după
îndeplinirea termenului de 15 zile de la data înştiinŃării contribuabilului privind depăşirea termenului legal de
depunere a declaraŃiei fiscale.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei în raport cu prevederile legale mai sus citate se
reŃine că organul fiscal a procedat la stabilirea din oficiu a obligaŃiei fiscale cu titlu de impozit pe profit minim
în sumă de 367 lei prin decizia de impunere din oficiu nr. 00 din 28.08.2009, fără a înştiinŃa contribuabilul
privind depăşirea termenului legal de depunerea a declaraŃiei fiscale, în conformitate cu prevederile art. 83
alin. (4) din Codul de procedură fiscală. 

În consecinŃa, se va desfiinŃa Decizia de impunere din oficiu privind obligaŃiile fiscale de plata nr. 000
din 28.08.2009,  prin care s-a stabilit obligaŃia fiscală de plată în sarcina  S.C. "S S" SRL Bârlad, pentru suma
de 00 lei,  reprezentând impozit  pe profit  minim stabilit,  pentru  perioada 01.05.2009 -30.06.2009,  pentru
nedepunerea declaraŃiei fiscale, în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organul
fiscal  urmând să emită un nou act administrativ fiscal (decizie de impunere) care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de soluŃionare.
  Pentru considerentele mai sus prezentate şi  în conformitate cu prevederile  art.  216 alin.  (3) din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, se:

        D E C I D E:

  1.  DesfiinŃarea  Deciziei  de  impunere  din  oficiu  privind  obligaŃiile  fiscale  de  plata  nr.  00  din
28.08.2009,  prin care s-a stabilit obligaŃia fiscală de plată în sarcina  S.C. "S S" SRL Bârlad, pentru suma de
00 lei, organul fiscal urmând să emită un nou act administrativ fiscal (decizie de impunere) care va avea în
vedere considerentele reŃinute în cuprinsul prezentei decizii.  

 2. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept spre a fi dusă la
îndeplinire.

3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, potrivit art. 210 alin. (2)
din Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, şi poate fi atacată, potrivit legii, la Tribunalul Vaslui în
termen de  6 luni de la comunicare.

                             DIRECTOR COORDONATOR,
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