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                                                    DECIZIA NR  106/    08.2010 
 
 
                         privind solutionarea contestatiei formulate de S.C.XXXX  S.R.L                                 
                                  cu sediul social in Medias str. XXXX nr. 43,  jud. Sibiu.   
                                                        Cod fiscal XXXXX 
 
 
               Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu a fost investita in baza art. 209 
din O.G. nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala cu solutionarea contestatiei formulate 
de S.C.XXXX  S.R.L cu sediul social in Medias str. XXXX nr. 43,  jud. Sibiu, impotriva 
masurilor dispuse prin Deciziile de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit pentru trim. 
III.si IV. 2009, inregistrate sub nr. XXXXX/12.02.2009 si XXXXX/28.05.2010 intocmite de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Medias. 
               Se mentioneaza ca fata de de cele sustinute in contestatia depusa la Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului Medias, inregistrata sub nr. XXXX/28.06.2010, s-a solicitat 
petentei sa precizeze care sunt deciziile si sumele contestate.Prin raspunsul transmis, inregistrat 
sub nr. XXXX/19.07.2010 la D.G.F.P. a jud. Sibiu au fost nominalizate Deciziile de Impunere 
din Oficiu privind impozitul pe profit pentru trim. III.si IV. 2009, inregistrate sub nr. 
XXXXX/12.02.2009 si XXXX/28.05.2010, intocmite de Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului Medias. 
             Mentionam ca Decizia de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit pentru trim. 
III. 2009 inregistrata sub nr. XXXX/12.02.2009 intocmita de Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului Medias a fost transmisa petentei prin posta cu confirmare de primire, aceasta 
confirmand prin semnatura primirea ei in data de 16.02.2010. .Prin aceasta s-a depasit termenul 
impus de art.207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (R) care prevede: 
,,Contestatia se va depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, 
sub sanctiunea decaderii. “                                                                                                                                               
              Astfel contestatia importiva Deciziei de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit 
pentru trim. IV. 2009 inregistrata sub nrXXXX/28.05.2009 intocmita de Administratia Finantelor 
Publice a Municipiului Medias a fost depusa in termenul impus de art.207 din O.G.92/2003 (R), 
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iar Contestatia impotriva Deciziei de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit pentru trim. 
III. 2009 inregistrata sub nr. XXXXX81/12.02.2009 intocmita de Administratia Finantelor 
Publice a Municipiului Medias nu a fost depusa in termenul prevazut de lege, termenul legal fiind 
19.03.2010. 
               
          I.  Prin cotestatia formulata petenta solicita anularea Deciziilor de Impunere din Oficiu 
privind impozitul pe profit pentru trim. III.si IV. 2009, inregistrate sub nr. XXXX/12.02.2009 si 
XXXXX/28.05.2010 intocmite de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Medias.  
          - petenta sustine ca ..,,societatea este dizolvata din anul 2001 prin sentinta civila nr. 563 a 
Tribunalului Sibiu.Conform Legii 314/2001, societatile dizolvate pentru nemajorarea capitalului 
social se radiaza din oficiu.” 
         -  petenta arata ca nu a mai depus bilanturi si declaratii de profit, de venit, de TVA, etc... 
deoarece societatea nu nu mai exista de mai mult de 10 ani. 
          
           II.  Organul fiscal a emis Deciziile de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit 
pentru trim. III.si IV. 2009, inregistrate sub nr.XXXXX/12.02.2009 si XXXXX/28.05.2010, la 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Medias, prin care a stabilit ca obligatie de plata 
un impozit pe profit pentru trim. III. si IV. 2009 in suma de cate XXX lei.Deoarece petenta nu si- 
a declarat impozitul pe profit pentru anul 2009 si nici nu a raspuns in termen de 15 zile  la 
notificarile transmise prin adresele nr. XXXX/11.11.2009 si XXXX/05.02.2010, organul fiscal a 
procedat la impunerea din oficiu conform art.83 alin. (4) din OG nr. 92/2003 (R) privind Codul 
de procedura fiscala, estimand un impozit minim de XXXX lei pe an conform primei transe de 
venit stabilita prin art. 18 alin.(3) din  Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 
             
       III. Avand in vedere cele invocate de petenta in cuprinsul contestatiei,documentele existente 
la  dosarul cauzei si prevederile legale in domeniu, organul de solutionare a contestatiei constata 
ca petenta solicita anularea Deciziilor de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit pentru 
trim. III. si IV. 2009, inregistrate sub nr.XXXX/12.02.2009 XXXX/28.05.2010, la Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului Medias, prin care a stabilit ca obligatie de plata un impozit pe 
profit pentru trim. III.si IV. 2009 in suma de cate XXXlei. 

  
         In fapt: 
 
             Organul fiscal, avand in vedere ca S.C.XXXX  S.R.L  cu sediul social in Medias str. 
XXXXi nr. 43,  jud. Sibiu Cod fiscal 807800, nu a raspuns in termen de 15 zile  la notificarile 
transmise prin adresele nr. XXXXX/11.11.2009 si 14.XXXX05.02.2010 441, in vederea 
depunerii declaratiilor cu impozitul pe profit pentru anul 2009, a emis Deciziile de Impunere din 
Oficiu privind impozitul pe profit pentru trim. III. si IV. 2009, inregistrate sub 
nr.XXXX/12.02.2009 si XXXX/28.05.2010, prin care a stabilit ca obligatie de plata un impozit 
pe profit pentru trim. III si IV. 2009 in suma de cate XXX lei. Organul fiscal a procedat la 
impunerea din oficiu conform prevederilor art.83 alin. (4) din OG nr. 92/2003 (R) privind Codul 
de procedura fiscala, a estimat un venit aferent anului 2008 de zero lei si a stabilit un impozit 
minim de XXXX lei pe an conform primei transe de venit stabilita prin art. 18 alin.(3) din  Legea 
571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, rezultand ca obligatie de plata un impozit pe 
profit pentru trim. III, si IV. 2009 in suma de cate XXXX lei. 
 
      1. Referitor la contestarea Decizei de impunere nr. 61.744/28.05.2010. 
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      In drept sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
 
       - art.18.alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2009 (R) privind Codul fiscal :           
     (2)  contribuabilii,cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c) - e), art.15 si 38, in 
cazul  c�rora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tran�a de 
venituri totale corespunz�toare, prev�zute la alin. (3), sunt obliga�i la plata impozitului la nivelul 
acestei sume. 
     (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunz�toare impozitului minim, stabilite 
în func�ie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt 
urm�toarele: 
 
������������������������������������������������������ 
�  Venituri totale anuale  �   Impozit minim anual   � 
�          (lei)           �          (lei)          � 
	��������������������������
�������������������������� 
� 0 - 52.000               �         2.200 
 
          -  conform ORDONAN�EI DE URGEN� nr. 34 din 11 aprilie 2009, cu privire la 
rectificarea bugetar� pe anul 2009 �i reglementarea unor m�suri financiar-fiscale, prin pct.6 cap. 
V s-a completat art. 34) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
 
          6) La articolul 34, dup� alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu 
urm�torul cuprins: 
    "(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) lit. b) aplic� urm�toarele reguli: 
       
    b) pentru trimestrele al III-lea �i al IV-lea se compar� impozitul pe profit datorat la sfâr�itul 
fiec�rui trimestru cu impozitul minim anual, prev�zut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod 
corespunz�tor pentru trimestrul respectiv, prin împ�r�irea impozitului minim anual la 12 luni �i 
înmul�irea cu num�rul de luni aferent trimestrului respectiv.                   
         -  Prin prevederile pct. 11^5 �i 11^6 din Hot�rârea Guvernului nr. 488/2009 pentru 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, sunt precizate situa�iile în care contribuabilul 
pl�titor de impozit nu datoreaz� impozit minim precum �i perioada pentru care acest impozit nu 
se datoreaz�. Aceste dispozi�ii legale nu cuprind �i cazul societ��ilor comerciale care se afl� în 
procedura insolven�ei (faliment sau reorganizare) prev�zut� de Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolven�ei precum �i al societ��ilor comerciale aflate în lichidare voluntar� prev�zut� 
de Legea nr.31/1990 privind societ��ile comerciale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
  
            În conformitate cu art. 233 din Legea nr.31/1990 privind societ��ile comerciale, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, dizolvarea unei societ��i are ca efect 
deschiderea procedurii lichid�rii, societatea p�strându-�i personalitatea juridic� pân� la 
terminarea opera�iunii de lichidare: 
                     ,, ( 1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea 
are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute 
de lege. 
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          (2) Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot 
intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru 
actiunile intreprinse. 
           (3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru 
durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata 
prin sentinta judecatoreasca. 
          (4) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la 
terminarea acesteia.” 
 
           -art. 16 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
               ,,Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, 
perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. 
          -pct. 10, alin. (2) din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG. 
NR. 44/2004, care prevad: 
             ,,In cazul lichidarii unui contribuabil intr –un an fiscal, perioada impozabila inceteaza o 
data cu data radierii din registrul unde a fost inregistrata infiintarea acestuia.”  
                                             
           Societatile comerciale aflate în procedura de dizolvare, lichidare în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societ��ile comerciale, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, datoreaz� impozit minim anual pân� la data radierii din Registrul Comer�ului, dat� de 
la care ace�tia nu mai exist� ca persoane juridice. 
            In acest sens s-a pronuntat si ANAF pe site-ul institutiei www.anaf. ro, asistenta 
contribuabili –ANAF – baza de date cu intrebari frecvente – referitor la Codul fiscal – domeniu 
Impozit pe profit,- speta publicata in 21.10.2009. 
 
          Fata de cele prezentate mai sus consideram ca Decizia de Impunere din Oficiu privind 
impozitul pe profit pentru trim. IV. 2009, inregistrata sub nr. XXXX/28.05.2010, emisa de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Medias,  prin care s-a stabilit ca obligatii de 
plata un impozit pe profit de XXXX lei, este corecta. 
 

2. Referitor la contestarea Decizei de impunere din Oficiu privind impozitul pe profit nr.  
XXXXX/12.02.2010,  prin care s-a stabilit ca obligatii de plata un impozit pe profit de plata de 
XXXX lei, petenta confirma primirea Deciziei in data de 16.02.2010.Avand in vedere termenul 
legal de contestare de 30 zile instituit prin art. 207 din O.G. 92/2003 si a faptului ca petenta 
depune contestatia la organele fiscale in data de 28.06.2010, in afara termenului legal de 
contestare, pentru acest capat de cerere contestatia va fi respinsa ca nedepusa in termen. 
 

Precizam ca la solutionarea acastei contestatii s-au avut in vedere Deciziile de impunere  
nominalizate de petenta; nr. XXXX/12.02.2010 si nr. XXXX28.05.2010, obligatie instituita prin 
prevederile art. 206 din O.G. 92/2003 R. 
             In solutionarea unei contestatii nu pot fi avute in vedere “toate impunerile (deciziile) 
primite sau care le voi mai primi” intrucat competenta de solutionare a contestatiilor impotriva 
actelor administrativ fiscale emise de organele fiscale, este diferita.  
 
 
 



 5

                Pentru considerentele retinute in baza art. 211( 5) din O.G. nr.92/2003 republicata; 
 
 
 
                                                         DECIDE  
 
 
     

1. - respinge contestatia impotriva Decizei de impunere nr.XXXX/12.02.2010,  prin  
care s-a stabilit ca obligatii de plata un impozit pe profit de plata de XXX lei ca nedepusa in 
termen.  
 

2. - respinge contestatia impotriva Decizei de impunere nr.XXXX/28.05.2010,  prin  
care s-a stabilit ca obligatii de plata un impozit pe profit de plata de XXXX lei ca neintemeiata. 

  
          Prezenta decizie poate fi  atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 
  
                 Ec. XXXXXX 
           DIRECTOR EXECUTIV 
 
 
                                                                                                                       VIZAT 
                                                                                                              Cons.jrXXXXX 
                                                                                                         SEF SERV. JURIDIC 
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