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DECIZIA NR. ___69__ 
din __14.06.2011_________ 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C.  X S.R.L. din localitatea  
X  nr. X, înregistrat� la  

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. X din 02.05.2011 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului .....prin adresa nr. X din 20.04.2011, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X 
din 02.05.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L, cu domiciliul în 
localitatea X, nr. X, jude�ul Suceava. 

S.C. X S.R.L. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
stabilite din oficiu nr. X din 09.03.2011, privind suma de X lei reprezentând 
impozit pe profit. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.  

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
     I.  SC X SRL contest� m�surile stabilite prin Decizia impunere din 

oficiu nr. X din 09.03.2011 emis� de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului ....., privind obliga�iile fiscale în sum� de X lei, reprezentând 
impozit pe profit. 

 
 În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� la data de 16.03.2011, 

organul fiscal, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului ....., a 
comunicat actul administrativ fiscal nr. X din data de 09.03.2011, act ce dispune în 
mod netemeinic �i nelegal obligarea la plat� a sumei de X lei, reprezentând impozit 
pe profit aferent tr. II 2009, IV 2009, Tr. I 2010, Tr. II 2010, Tr. III 2010, deoarece 
înc� de la înfiin�are societatea nu a avut activitate �i nici un fel de profit �i s-a încercat 
depunerea declara�iilor 100 cu valoare 0, dar au fost refuzate la ghi�eu. 

Ministerul Finan�elor Publice 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. x x 
Tel : x 
Fax : x 
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La data de 24 ianuarie 2011, Tribunalul Suceava, Sec�ia comercial�, de 
contencios administrativ �i fiscal, emite sentin�a nr. X prin care dispune dizolvarea 
societ��ii, sentin�� care este definitiv� �i irevocabil� la data de 25.02.2011. 

Petenta î�i întemeiaz� contesta�ia pe dispozi�iile art. 84, art. 88, art. 175 �i 
art. 188 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i ale Legii  31/1990 republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

II. Prin Decizia de impunere din oficiu nr. X din 09.03.2011 s-au stabilit 
în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale în sum� total� de X lei, reprezentând impozit 
pe profit. 

 
    Prin Decizia de impunere din oficiu nr. X din 09.03.2011, s-a stabilit un 

impozit pe profit în sum� de X lei astfel: 
 

- pentru trimestrul II 2009, data scaden�ei 25.07.2009, s-a stabilit o obliga�ie 
înregistrat� din oficiu în sum� de X lei; 
- pentru trimestrul IV 2009, data scaden�ei 25.01.2010, s-a stabilit o obliga�ie 
înregistrat� din oficiu în sum� de X lei; 
- pentru trimestrul I 2010, data scaden�ei 25.04.2010, s-a stabilit o obliga�ie 
înregistrat� din oficiu în sum� de X lei; 
- pentru trimestrul II 2010, data scaden�ei 25.07.2010, s-a stabilit o obliga�ie 
înregistrat� din oficiu în sum� de X lei; 
- pentru trimestrul III 2010, data scaden�ei 25.10.2010, s-a stabilit o obliga�ie 
înregistrat� din oficiu în sum� de X lei. 

 
  III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  

vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  normative în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la suma de X lei, reprezentând impozit pe profit, Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e 
asupra legalit��ii determin�rii din oficiu de c�tre organele fiscale a impozitului 
pe profit aferent trimestrului II 2009, trimestrului IV 2009 �i trimestrelor I, II �i 
III 2010, în condi�iile în care societatea a depus declara�iile ulterior primirii 
deciziei de impunere . 

 
 În fapt, întrucât în urma notific�rilor transmise privind obliga�iile declarative 

S.C. X SRL  nu a depus declara�iile privind impozitul pe profit datorat pentru 
trimestrului II 2009, trimestrului IV 2009 �i trimestrelor I, II �i III 2010, organele 
fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului .....au stabilit din 
oficiu impozitul minim în sum� de X lei. 

 
În drept, în ceea ce prive�te dreptul organelor fiscale de a stabili din oficiu 

sumele datorate bugetului de stat, sunt aplicabile prevederile art. 83 alin. (1) �i (4) din 
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Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se prevede c�: 

„Art. 83 
Depunerea declara�iilor fiscale 
(1) Declara�ia fiscal� se depune la registratura organului fiscal competent 

sau se comunic� prin po�t� cu confirmare de primire. Declara�ia fiscal� poate fi 
transmis� prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distan��. 
În cazul impozitelor, taxelor �i al contribu�iilor administrate de Agen�ia 
Na�ional� de Administrare Fiscal�, procedura privind transmiterea declara�iilor 
prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distan�� se stabile�te 
prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.[…] 

(4) Nedepunerea declara�iei fiscale d� dreptul organului fiscal s� 
procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obliga�iilor 
fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la 
în�tiin�area contribuabilului privind dep��irea termenului legal de depunere a 
declara�iei fiscale. În cazul contribuabililor care au obliga�ia declar�rii 
bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obliga�iei fiscale se 
face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67.” 

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� cazul în care contribuabilii nu depun 
declara�iile fiscale, organul fiscal are dreptul s� procedeze la stabilirea din oficiu a 
impozitelor datorate la bugetul de stat. 

 De asemenea, rezult� c�, în cazul în care în termen de 15 zile de la data 
notific�rii, contribuabilii nu î�i îndeplinesc obliga�iile declarative prev�zute de lege, 
organele fiscale au dreptul s� procedeze la stabilirea din oficiu a impozitului datorat, 
pe baza informa�iilor furnizate de organele de inspec�ie fiscal� sau pe baza altor 
informa�ii de�inute de organul fiscal. 

 
În leg�tur� cu depunerea declara�iilor fiscale, sunt aplicabile prevederile art. 81 

�i 82 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se stipuleaz� urm�toarele: 

 
„Art. 81 
Obliga�ia de a depune declara�ii fiscale 
(1) Declara�ia fiscal� se depune de c�tre persoanele obligate potrivit 

Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta. 
(2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei �i 

Finan�elor va stabili termenul de depunere a declara�iei fiscale. 
(3) Obliga�ia de a depune declara�ia fiscal� se men�ine �i în cazurile în 

care: 
a) a fost efectuat� plata obliga�iei fiscale; 
b) obliga�ia fiscal� respectiv� este scutit� la plat�, conform 

reglement�rilor legale; 
c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere �i obliga�ia 

fiscal�; 
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d) pentru obliga�ia fiscal� nu rezult�, în perioada de raportare, sume 
de plat�, dar exist� obliga�ia declarativ�, conform legii. [...] 

 
Art. 82 
Forma �i con�inutul declara�iei fiscale 
(1) Declara�ia fiscal� se întocme�te prin completarea unui formular pus la 

dispozi�ie gratuit de organul fiscal. 
(2) În declara�ia fiscal� contribuabilul trebuie s� calculeze cuantumul 

obliga�iei fiscale, dac� acest lucru este prev�zut de lege. 
(3) Contribuabilul are obliga�ia de a completa declara�iile fiscale înscriind 

corect, complet �i cu bun�-credin�� informa�iile prev�zute de formular, 
corespunz�toare situa�iei sale fiscale. Declara�ia fiscal� se semneaz� de c�tre 
contribuabil sau de c�tre împuternicit.” 

 
La art. 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare, se prevede c�: 
„Plata impozitului 
(1) Plata impozitului se face astfel:[...] 
b) contribuabilii, al�ii decât cei prev�zu�i la lit. a), au obliga�ia de a declara 

�i pl�ti impozitul pe profit trimestrial pân� la data de 25 inclusiv a primei luni 
urm�toare trimestrului pentru care se calculeaz� impozitul, dac� în prezentul 
articol nu se prevede altfel.” 

 
Cu toate c� avea obliga�ia depunerii declara�iilor fiscale, fiind notificat� în 

acest sens �i de organele fiscale, societatea nu a depus  declara�ia pentru impozitul pe 
profit, drept pentru care organele fiscale au procedat la stabilirea din oficiu a 
impozitului pe profit prin estimare, la nivelul impozitului minim.  

Faptul c�, în perioada pentru care s-a stabilit impozitul minim societatea nu a 
desf��urat activitate �i nu a avut profit, nu scute�te societatea de a depune declara�iile 
fiscale, condi�iile �i procedura de scutire de depunere a declara�iilor fiscale fiind 
prev�zut� în mod expres de lege. 

Referitor la sus�inerea contestatoarei conform c�reia Tribunalul Suceava, 
Sec�ia comercial�, de Contencios Administrativ �i Fiscal, prin Sentin�a nr. .....  dispus 
dizolvarea SC X SRL .....r�mas� definitiv� �i irevocabil� la data de 25.02.2011, 
acesta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea cauzei întrucât impozitul pe profit, calculat 
la nivelul impozitului minim, a fost calculat pentru trimestrele II 2009, trimestrul II 
2009, trimestrul IV 2009, trimestrele I, II �i III 2010, deci pentru o perioad� 
anterioar� emiterii sentin�ei de dizolvare a societ��ii. 

 Decizia de impunere din oficiu nr. X emis� la data de 09.03.2011, cuprinde 
perioada trimestrului II 2009, trimestrului IV 2009 �i trimestrele I, II �i III 2010 �i a 
fost primit� la data de 16.03.2011 iar Sentin�a Tribunalului Suceava a r�mas 
definitiv� �i irevocabil� la data de 25.02.2011. 

 
Legea nr. 76/6 mai 2010 pentru aprobarea OUG 109/2009 pentru modificarea 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  precizeaz� c�: 
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„ART. I 
Se aprob� Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 

2009 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 
2009, cu urm�toarele modific�ri �i complet�ri: 

[…] 
13^2. La articolul 18, dup� alineatul (6) se introduce un nou alineat, 

alineatul (7), cu urm�torul cuprins: 
<<(7) Nu sunt obliga�i la plata impozitului minim potrivit prevederilor 

alin. (2) - (4) contribuabilii care se afl� în urm�toarele situa�ii: 
a) se afl� în procedura insolven�ei, de la data deschiderii acestei 

proceduri, potrivit legii; 
b) se afl� în dizolvare, de la data înregistr�rii acestei men�iuni în 

registrul comer�ului sau la instan�ele judec�tore�ti, potrivit legii. 
Pentru contribuabilii care se dizolv� de plin drept ca urmare a 

expir�rii duratei de existen�� prev�zute în actul constitutiv sau, dup� caz, în 
actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaz� de la data 
dizolv�rii prev�zute în aceste acte. Nu intr� sub inciden�a acestor prevederi 
contribuabilii care se afl� în dizolvare f�r� lichidare.>>" 

[…]” 
 

ART. II 
 “Prevederile art. 18 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel cum au fost completate 
prin prezenta lege, se aplic� �i contribuabililor care se afl� în procedurile 
men�ionate la alin. (7) lit. a) �i b) la data intr�rii în vigoare a prezentei legi”. 

 
Conform acestor prevederi legale, contribuabilii care se afl� în dizolvare nu 

sunt obliga�i la plata impozitului minim de la data înregistr�rii acestei men�iuni în 
registrul comer�ului. 

A�a cum rezult� din documentele existente la dosarul cauzei, Sentin�a 
Tribunalului Suceava privind dizolvarea societ��ii a r�mas definitiv� �i irevocabil� la 
data de 25.02.2011. 

Totodat�, conform prevederilor Legii nr. 76/2010, contribuabili care se afl� în 
dizolvare nu mai datoreaz� impozit minim de la data înregistr�rii men�iunii de 
dizolvare la registrul comer�ului. 

 Legea nr. 76/6 mai 2010 a fost publicat� în Monitorul Oficial nr. 307 din 11 mai 
2010 �i a intrat în vigoare la 14.05.2010. 

Rezult� c�, începând cu data de 14.05.2010, contribuabilii care se afl� în 
dizolvare nu mai datoreaz� impozit minim bugetului de stat de la data înregistr�rii 
acestei men�iuni în registrul comer�ului, ori în cazul în spe�� sentin�a de dizolvare a 
societ��ii a r�mas definitiv� �i irevovabil� la data de 25.02.2011. 

Din documentele existente la dosarul cauzei reiese faptul c� declara�iile 100 
aferente trimestrelor II 2009, IV 2009, I, II �i III 2010 cu impozitul minim prev�zut 
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de OUG nr. 34/2009, corespunz�tor primei tran�e de venit au fost depuse ulterior 
primirii deciziei de impunere din oficiu, respectiv la data de 13.04.2011. 
 

În spe�� sunt aplicabile prevederile art. 81 alin. 3 lit. c din OG 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� „ (1) Declara�ia fiscal� 
se depune de c�tre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele 
stabilite de acesta. 
 (…) 
    (3) Obliga�ia de a depune declara�ia fiscal� se men�ine �i în cazurile în care: 
     (…) 
    c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere �i obliga�ia fiscal�;” 
 Conform textului de lege enun�at, obliga�ia de a depune declara�ia fiscal� se 
men�ine �i în cazurile în care organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere �i 
obliga�ia fiscal�.  
 Fa�� de cele precizate se re�ine faptul c� declara�iile enun�ate anterior au fost 
depuse dup� data emiterii Deciziei de impunere din oficiu nr. X, de unde rezult� c� 
organele fiscale au calculat în mod corect impozit pe profit aferent trimestrului II 
2009, trimestrului IV 2009 �i trimestrelor I, II �i III 2010 la nivelul impozitului 
minim. 
 
 Având în vedere cele precizate mai sus �i întrucât, în urma notific�rilor 
transmise privind obliga�iile declarative, societatea nu a depus declara�iile privind 
impozitul pe profit datorat pentru trimestrului II 2009, trimestrului IV 2009 �i 
trimestrelor I, II �i III 2010, rezult� c� în mod legal organele fiscale au stabilit din 
oficiu impozit pe profit datorat la nivelul impozitului minim, fapt pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru suma de X lei 
reprezentând impozit pe profit. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 81, 82 �i 83 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, art.18 alin. 7, art. 34 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate 
cu prevederile art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se: 

 
DECIDE: 

 
  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 
Deciziei de impunere din oficiu nr. X din 09.03.2011, privind suma total� de  X lei 
reprezentând impozit pe profit. 
 
          Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de 
la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 


