
  

 
        DECIZIA NR. 31/2009
  privind solutionarea contestatiei  nr. ...

formulata de S.C. “...” S.R.L. ...

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a fost 
sesizata prin adresa numarul ... din data de ...,  asupra contestatiei nr. ... din 
data de ...  formulata de societatea comerciala “...” S.R.L. ... inmatriculata la 
Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J ..., avand codul fiscal R  ...

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  procesului  verbal 
incheiat in data de ... de organele de control ale Directiei Controlului Fiscal 
Dambovita, pentru suma totala de ... lei (... lei ROL), reprezentand:
- ... lei (...lei ROL) - taxa pe valoarea adaugata suplimentara;
- ... lei (... lei ROL) - majorari aferente taxei pe valoarea adaugata;
– ... LEI ... lei ROL) - penalitati aferente taxei pe valoarea adaugata;
–

Contestatia  a   fost  depusa  in  termen  legal,  poarta 
semnatura titularului dreptului procesual si are ca obiect sumele stabilite prin 
actul constatator contestat.

Prin adresa din data de ... Parchetul de pe langa Tribunalul 
Dambovita,  precizeaza  ca  dosarul  nr.  ...,  intocmit  pentru  societatea 
comerciala “...” S.R.L. a fost solutionat cu S.U.P. (... C.p.p.) la data de ...

Prin  adresa  nr.  ...  din  data  de  ....Biroul  Solutionare 
Contestatii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  la  Oficiul  Registrului 
Comertului  precizari  legate  de starea  societatii  comerciale  “... S.R.L.  Prin 
raspunsul  primit  in  data  de  ...  se  precizeaza  ca  societatea  comerciala 
mentionata este radiata, "motiv: inchiderea procedurii falimentului si radierea 
debitorului". 

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute 
de art. 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura 
fiscala  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  Directia 
Generala a Finantelor  Publice  Dambovita este  competenta  sa solutioneze 
contestatia formulata de societatea comerciala “...” S.R.L. din ...

I. Petentul contesta sanctiunea de impunere a sumelor din 
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facturile considerate a nu fi  documente legale, deoarece conform Legii nr. 
82/1991   republicata,  facturile  fiscale  mentionate  in  procesul  verbal  sunt 
completate  de furnizor  si  nu i  se poate imputa societatii  ca  a procurat  si 
utilizat  formulare care nu indeplinesc  calitatea  de document  justificativ.  In 
sustinerea  celor  de  mai  sus  anexam  la  prezenta  contestatie  copii  ale 
instiintarilor  de  platitori  de  taxa  pe  valoarea  adaugata  ale  furnizorilor, 
respectiv  S.C.  ...S.R.L.  si  S.C.  ...  S.R.L.  Societatea  se considera  a  nu fi 
vinovata de faptul ca cei doi furnizori nu au depus declaratii de impozite si 
taxe  datorate  bugetului  de  stat  si  nu  au  depus  bilanturi.  Petentul  solicita 
anularea debitului de ...lei (... lei ROL) din procesul verbal de control.

II. Prin procesul verbal de control, incheiat in data de ..., s-
a constatat ca in perioada ianuarie ... - iunie ... societatea a achizitionat de la 
S.C.  ...  S.R.L.  si  S.C.  ...  S.R.L.  deseuri  industriale  reciclabile,  agentul 
economic neavand autorizatie pentru desfasurarea unei astfel  de activitati, 
asa cum prevede legislatia in vigoare.

Cu  adresa  nr.  ...  din  data  de  ...,  organul  de  control 
inainteaza actul de control impreuna cu documentele ridicate de la societate 
Inspectoratului  Judetean  de  Politie  Dambovita  -  Politia  oras  Gaesti,  in 
vederea efectuarii  cercetarilor  de specialitate pentru constatarea existentei 
sau inexistentei elementelor constitutive ale infractiunii  prevazute la art. 13 
din Legea nr. 87/1994.

Prin adresa din data de ... Parchetul de pe langa Tribunalul 
Dambovita, precizeaza ca dosarul nr. ..., apartinand societatii comerciale ...” 
S.R.L. a fost solutionata cu S.U.P. (...C.p.p.) la data de ...

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele  
existente la dosarul cauzei,  motivatiile contestatoarei si in raport cu actele  
normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala 
a Finantelor Publice Dambovita se poate investi cu solutionarea pe fond 
a  contestatiei  formulata  de  societatea  comerciala  “...”  S.R.L.  in 
conditiile in care subiectul de drept - societatea contestatoare - nu mai 
exista, incetandu-si existenta prin radiere.

In  fapt,  din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei 
rezulta ca procesul verbal incheiat in data de... de organele de control ale 
Directiei  Controlului  Fiscal  Dambovita,  a  fost  transmis  Inspectoratului 
Judetean de Politie Dambovita - Politia oras Gaesti, cu adresa nr. ..., pentru 
efectuarea cercetarilor in vederea stabilirii existentei elementelor constitutive 
ale vreunei infractiuni  prevazute de Legea nr.  87/1994 privind combaterea 
evaziunii fiscale, cu completarile si modificarile ulterioare.
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Prin adresa din data de ... Parchetul de pe langa Tribunalul 
Dambovita,  precizeaza  ca  in  dosarul  nr.  ...,  intocmit  pentru  societatea 
comerciala “...” S.R.L. a fost  pronuntata solutia de suspendare a urmaririi 
penale (... C.p.p.) la data de ....

Prin  adresa  nr.  ...  din  data  de  ...  Biroul  Solutionare 
Contestatii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  la  Oficiul  Registrului 
Comertului  precizari  legate  de  starea  societatii  comerciale  ... S.R.L. Prin 
raspunsul  primit  in  data  de  ...  se  precizeaza  ca  societatea  comerciala 
mentionata este radiata, "motiv: inchiderea procedurii falimentului si radierea 
debitorului". 

Din  documentele  aflate  in  dosarul  cauzei,  se  poate 
concluziona  ca  aceasta  contestatie  este  formulata  de  o  persoana  fara 
calitate procesuala activa, societatea comerciala ...  S.R.L. figurand ca fiind 
radiata.

In  drept,  cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole:

-  Art.  213  alin.  1  din  O.G.  92/2003  privind  Codul  de 
procedura  fiscal,  prevede:  "Solutionarea  contestatiei  (1)  În  solutionarea 
contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept care 
au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaiei se face 
în raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si 
de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face 
în limitele sesizarii.”

-  Art.  31  alin.  4  si  5  din  Legea  nr.  359/2004  privind 
simplificarea  formalitatilor  la  înregistrarea  în  registrul  comertului  a 
persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, 
prevede: " (4) Daca nu exista reprezentanta legala ori acesta nu procedeaza 
la numirea lichidatorului în termenul prevazut la alin. (3), la cererea oricarei  
persoane interesate, formulat în termen de 6 luni de la expirarea termenului  
prevzut  la  alin.  (1),  judectorul  delegat  numeste  un  lichidator  de  pe  lista  
practicienilor  în  insolventa,  remunerarea  acestuia  urmând  a  fi  facute  din 
patrimoniul  persoanei  juridice  dizolvate  sau,  în  cazul  lipsei  acestuia,  din  
fondul de lichidare constituit în temeiul  Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolventei.
(4^1) Prin derogare de la dispozitiile  art.  252 alin.  (1) lit.  b) din Legea nr.  
31/1990,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  încheierile  
judecatorului-delegat, pronuntate în conditiile alin. (4) la cererea creditorilor  
bugetari,  se comunica pe cale electronica Ministerului  Finantelor Publice -  
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiilor generale ale finanelor  
publice  judetene  si  a  municipiului  Bucuresti,  Directiei  generale  de 
administrare a marilor contribuabili si Autoritatii pentru Valorificarea Activelor  
Statului, se publica pe pagina de Internet a Oficiului Naional al Registrului  
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Comerului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului de pe lânga  
tribunal, în a carui raza societatea comerciala dizolvata îi are sediul social.
(5)  Daca  pâna  la  expirarea  termenului  prevazut  la  alin.  (4)  nu  a  fost  
înregistrat nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridica se  
radiaza  din  registrul  comertului,  prin  încheiere  a  judectorului  delegat,  
pronuntat la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.”

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in 
temeiul  art.  31  alin.  4  si  5  din  Legea  nr.  359/2004  privind  simplificarea 
formalitatilor  la  înregistrarea  în  registrul  comertului  a  persoanelor  fizice, 
asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, 
precum si la autorizarea functionarii  persoanelor juridice, coroborat  cu art. 
70, art. 209, art. 210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul 
de procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se:

          D E C I D E

1. Se  respinge  contestatia  inregistrata  sub  numarul  ... 
depusa de societatea comerciala “...” S.R.L. din ... ca fiind formulata de o 
persoana fara calitate procesuala activa , pentru suma totala de ... lei (... lei 
ROL),  reprezentand  taxa  pe  valoarea  adaugata  cu  majorari  si  penalitati 
aferente acesteia. 

2. In  conformitate  cu  prevederile  art.  218  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 11 
alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie  poate  fi  atacata  in  termen de 6  (sase)  luni  de la  data  primirii,  la 
instanta  de  contencios  administrativ  competenta  din  cadrul  Tribunalului 
Dambovita.

                                            ...
               Director executiv

Avizat
          ...

                                                                                    Consilier juridic
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