
 
 
 
 
 
                                          
 
 
                                                          
 
 
                                                          DECIZIA NR  14/    02.2010 
 
                            privind solutionarea contestatiei formulate de S.CXXXXX  S.R.L     
                               cu sediul social in Sibiu str. XXXXX nr. 19, Bl. 20, Ap. 9, jud. Sibiu .  
 
               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 Sibiu str. Iazului nr. 19, Bl. 20, Ap. 9, jud. Sibiu,   
impotriva masurilor dispuse prin Decizia de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit 
pentru trim. III 2009 nr. XXXX/29.12.2009, intocmita de Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului Sibiu.                                                                                                                                                                     
            Contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 din O.G.92/2003 (R) fiind 
inregistata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu cu nr.XXXX/12.01.2010.iar 
la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu sub nr.XXXX/21.01.2010. 
             . 
          I.  Prin contestatia formulata petenta solicita anularea Deciziei de Impunere din Oficiu 
privind impozitul pe profit pentru trim. III 2009, inregistrata sub nr. XXX/29.12.2009, intocmita 
de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu si renuntarea la obligatia de plata 
stabilita ca impozit pe profit pentru trim. III, 2009 in suma de XXX lei. 
          - petenta sustine ca S.C. XXXX  S.R.L cu sediul social in Sibiu str. XXXXi nr. 19 Bl. 20 
Ap. 9, a fost radiata incepand cu data de 16.12.2009 conform Certificatului de radiere eliberat in 
data de 21.12.2009 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu in baza 
Inchierii nr. XXXXX/16.12.2009.   
          -petenta sustine ca dizolvarea societatii s-a realizat in confomitate cu prevederile art.  233 
din Legea nr.31//1990 care stipuleaza: 
         ,, ( 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.. 
          (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.” 



           Se mai sustine ca veniturile din lichidarea unei persoane juridice sunt considerate venituri 
din investitii si ca aceasta nu poate fi obligata la plata impozitului pe profit. 
  
 
           II.  Organul fiscal a emis Decizia de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit 
pentru trim. III. 2009 nr. XXXX/29.12.2009 prin care a stabilit ca obligatia de plata un impozit pe 
profit pentru trim. III. 2009 in suma de XXXXlei.Deoarece petenta a declarat un impozit pe profit 
pentru anul 2008 de 0 lei si nici nu a raspuns in termen de 15 zile  la notificarea transmisa de AFP 
Sibiu prin adresa nr. XXXXX/19.11.2009, 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 2200 lei pe an conform primei transe de venit stabilita prin art. 18 alin.(3) din  
Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 
            Se mentioneaza ca pentru societatile aflate in curs de dizolvare nu sunt prevazute in lege 
scutiri la plata impozitului minim. 
          Luand in considerare ca Decizia de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit pentru 
trim. III. 2009 nr. XXXXX/29.12.2009 prin care s-a stabilit ca obligatia de plata un impozit pe 
profit pentru trim. III. 2009 in suma de XXXX lei, a fost emisa de Administratia Finantelor 
Publice a Municipiului Sibiu si transmisa petentei ulterior datei de radiere a societatii, prin 
Referatul intocmit de AFP Sibiu se propune admiterea contestatiei.  
                                                                     
       III.  Avand in vedere cele invocate de petenta in cuprinsul contestatiei,documentele existente 
la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare in perioada verificata, organul de 
 solutionare a contestatiei constata ca petenta solicita anularea Deciziei de Impunere din Oficiu 
privind impozitul pe profit pentru trim. III.  2009, inregistrata sub nr. XXXX/29.12.2009, emisa 
de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu  prin care s-a stabilit ca obligatie de 
plata un impozit pe profit pentru trim. III. 2009 in suma XXXX lei. 

  
         In fapt: 
             Organul fiscal avand in vedere ca S.C. XXXX  S.R.L cu sediul social in Sibiu str. 
XXXnr. 19, Bl. 20, Ap. 9, Jud. Sibiu a depus bilantul contabil pentru anul 2008 cu venituri 0 lei 
si nu a raspuns in termen de 15 zile  la notificarea transmisa prin adresa nr. XXX/19.11.2009 in 
vederea depunerii declaratiei cu impozitul pe profit pentru anul 2009, a emis Decizia de Impunere 
din Oficiu privind impozitul pe profit pentru trim. III. 2009 nr. XXXX/29.12.2009 prin care a 
stabilit ca obligatia de plata un impozit pe profit pentru trim. III. 2009 in suma de XXXlei. 
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 estimat un impozit minim de XXX lei pe an conform primei transe de venit stabilita prin art. 
18 alin.(3) din  Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.        
       
             Organul de solutionare a contestatiei constata ca Decizia de Impunere din Oficiu nr. 
XXXX a fost emisa la data de 29.12.2009, in conditiile in care societatea a fost radiata la data de 
17.11.2009, conform certificatului de radiere existent la dosarul cauzei.  
 
     Sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
 

-art. 83 alin. (4) – OG.92/2003 (R) 



,, Nedepunerea declaratiei fiscale  da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din 
oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general 
consolidat.Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea 
unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal 
de depunere a declaratiilor fiscale... 
   Impunerea din oficiu nu se poate face in cazul contribubililor inactivi sau a celor din 
evidenta speciala...” 
- art. 176 alin. (6)din OG.92/2003 (R): 
,, Creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrul comertului, se 
scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere, indiferent daca s-a atras sau nu 
raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, in conditiilor legii.” 

  
 
                 Intrucat Decizia de Impunere din Oficiu nr. 480.713/29.12.2009 s-a emis dupa radierea 
societatii se va proceda la anularea acesteia. 
 
                Pentru considerentele retinute in baza art. 211( 5) din O.G. nr.92/2003 republicata; 
 
 
                                                         DECIDE  
 
     
          Anuleaza Decizia de Impunere din Oficiu nr. XXXX.12.2009 prin care s-a stabilit un 
impozit pe profit datorat de XXXX lei.. 
 
 
 
  
                 Ec. XXXXXXX 
           DIRECTOR COORDONATOR 
 
                                                                                                                       VIZAT 
                                                                                                              Cons.jr.XXXXX 
                                                                                                        SEF SERV. JURIDIC 
 
 
 
  
 
 
     
 
 

  
 


