
 
                                                      
            DECIZIA NR. 14/2005 emisa de D.G.F.P. a judetului Hunedoara 

 
 
            Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara a fost 
sesizata asupra contestatiei formulata impotriva masurilor dispuse prin raportul 
de inspectie fiscala, incheiat de organele din cadrul D.G.F.P. a judetului 
Hunedoara - Activitatea de control financiar fiscal, privind virarea obligatiilor 
catre bugetul de stat, reprezentand: 
         - impozit pe profit; 
         - dobanzi de intarziere aferente;     
         - penalitati de intarziere aferente. 
           Raportul de inspectie fiscala a fost semnat de catre administratorul 
judiciar, societatea verificata fiind in lichidare.  
           Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.176 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala. 
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara, 
constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art.174, art.175 si art. 176 din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura 
fiscala, este investita sa se pronunte asupra contestatiei. 
 
           I. Prin contestatia formulata, petenta invoca in sustinerea acesteia 
urmatoarele: 
           Societatea comerciala se afla in lichidare judiciara prevazuta de Legea 
nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta  procedura fiind 
dispusa prin incheierea de sedinta, data in dosarul aflat pe rolul Tribunalului 
Hunedoara, falimentul fiind solicitat de catre creditorii societatii si nicidecum de 
catre asociatii societatii. 
           Societatea contestatoare considera ca organele de control au facut o 
confuzie intre lichidarea judiciara (faliment) prevazuta de actul normativ invocat 
mai sus si lichidarea voluntara prevazuta la Titlul VII ,,Lichidarea societatilor 
comerciale’’ din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind societatile comerciale. 
           Intrarea societatii in procedura de faliment nu exprima actul de vointa al 
asociatilor, aceasta fiind dispusa de catre judecatorul sindic, situatie care nu 
poate fi asimilata lichidarii voluntare, care ar fi presupus adoptarea unei hotarari 
a adunarii generale a asociatilor si continuarea acestei proceduri potrivit 
prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind societatile comerciale. 
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           Fata de motivele invocate, societatea nu datoreaza impozitul pe profit si 
nici accesoriile calculate pentru acesta. 
 
           II. Prin actul de control, incheiat de organele de control ale D.G.F.P. 
a judetului Hunedoara - Activitatea de control financiar fiscal, s-au 
constatat urmatoarele: 
           Controlul a fost efectuat urmare solicitarii desemnata ca lichidator judiciar 
al societatii comerciale. 
           Societatea comerciala a obtinut certificat de investitor in zona 
defavorizata, pe baza caruia a beneficiat de scutire la plata impozitului pe profit, 
facilitate prevazuta de art. 6 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
24/1998, republicata, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
75/2000.              
           Avand in vedere ca societatea comerciala se afla in procedura de 
lichidare, in temeiul art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, 
republicata, privind regimul zonelor defavorizate, organele de inspectie fiscala 
au procedat la stabilirea impozitului pe profit scutit care devine impozit de plata.  
           Pentru nevirarea la termenele legale, a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar, au fost calculate dobanzi si penalitati de intarziere. 
  
           III. Avand in vedere constatarile organelor de control, motivatiile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele 
normative in vigoare in perioada supusa verificarii, se retin urmatoarele: 
 
           Cauza supusa solutionarii este daca societatea contestatoare 
datoreaza impozitul pe profit, calculat de organele de inspectie fiscala in 
conditiile in care prin contestatie se arata ca societatea comerciala se afla 
in lichidare judiciara prevazuta de Legea nr. 64/1995 privind procedura 
reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, aceasta procedura fiind dispusa prin incheierea de 
sedinta data in dosarul aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, falimentul 
fiind solicitat de catre creditorii societatii.  
           Societatea comerciala, a obtinut certificat de investitor in zona 
defavorizata.      
           Pe baza certificatului de investitor obtinut, societatea comerciala a 
beneficiat de scutirea la plata a impozitului pe profit in conformitate cu 
prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
24/1998, republicata, privind regimul zonelor defavorizate.  
           In fapt, la data controlului, societatea comerciala se afla in lichidare 
judiciara prevazuta de Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii 
judiciare si a falimentului, republicata, aceasta procedura fiind dispusa prin 
incheierea de sedinta, data in dosarul, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara. 
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           Falimentul a fost solicitat de creditorii societatii. 
           Avand in vedere aceasta situatie, prin actul de control contestat, organele 
de inspectie fiscala au consemnat faptul ca societatea comerciala datoreaza 
impozit pe profit, impozit stabilit in baza art. 7 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 24/1998, republicata, privind regimul zonelor defavorizate.   
           Pentru neplata in termen a impozitului pe profit au fost calculate dobanzi 
si penalitati de intarziere. 
           In drept, art. 6 alin. (1) lit. c) si art. 7 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 24/1998, republicata, privind regimul zonelor defavorizate, prevad 
urmatoarele : 
         ,,ART. 6 
         (1) Societ��ile comerciale cu capital majoritar privat, persoane 
juridice române, precum �i întreprinz�torii particulari sau asocia�iile 
familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind 
organizarea �i desf��urarea unor activit��i economice pe baza liberei 
ini�iative, care î�i au sediul �i î�i desf��oar� activitatea în zona 
defavorizat�, beneficiaz� pentru investi�iile nou-create de urm�toarele 
facilit��i: 
    c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existen�� a 
zonei defavorizate; 
         ART. 7 
         În situa�ia în care o investi�ie care beneficiaz� de prevederile 
prezentei ordonan�e de urgen�� este lichidat� voluntar într-o perioad� mai 
mic� decât dublul perioadei în care s-a bucurat de facilit��ile acordate prin 
hot�rârea Guvernului de înfiin�are a zonei defavorizate, 
lichidatorul/lichidatorii are/au obliga�ia ca din sumele rezultate în urma 
lichid�rii s� achite cu prioritate c�tre bugetul de stat, bugetul asigur�rilor 
sociale de stat �i bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilit��ilor 
acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonan�e de urgen��.’’ 
           Prin adresa nr…/2004, Directia generala juridica, din cadrul Ministerului 
Finantelor Publice, comunica faptul ca ,, in cazul  in care lichidarea societatii 
nu se face voluntar, ci la solicitarea unui creditor, prevederile art. 7 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/1998, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare nu sunt aplicabile.”   
           Avand in vedere cele aratate mai sus, se retine ca societatea 
contestatoare beneficiaza de scutire la plata a impozitului pe profit stabilit prin 
actul de control contestat, astfel  ca nu datoreaza nici dobanzile si penalitatile de 
intarziere aferente. 
           Pentru considerentele retinute si in temeiul prevederilor art.178 si art. 185 
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura 
fiscala, se  
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                                                       DECIDE : 
 
           Admiterea contestatiei formulata de petenta.          


