
  
 
 
 
 
 
                                           
 
                                         
 
 
                                               DECIZIA NR.25/  .02.2010 
                            privind solutionarea contestatiei depuse de SC XXXX SRL 
                                            Sibiu, str.XXXXX , nr. 12   
 
 
 
   
                  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 SC XXXX SRL din localitatea Sibiu,                          
str.XXXX , nr. 12 ,impotriva masurilor dispuse prin Decizia de impunere din 
Oficiu nr. XXXX12.11.2009 aferenta trim. II 2009 si Decizia de impunere din 
Oficiu nr. XXXXX/29.12.2009 aferenta trim.III 2009 privind impozitul minim pe 
profit.  
      Contestatia a fost depusa la Directia Generala a Finantelor Publice a judetului 
Sibiu sub nr.XXXX/28.01.2010, iar dosarul complet al contestatiei a fost 
inregistrat sub nr.XXXX din 05.02.2010.              
    
    I.Prin contestatia formulata, petenta solicita anularea Deciziilor de impunere din   
Oficiu privind impozitul pe profit nr.XXXX/12.11.09 si nr.XXXX13/29.12.09 
motivand urmatoarele: 
   - SC XXXXX SRL si-a incetat activitatea din data de 30.12.2004 
   - in anul 2009, prin XXXXX din 13.01.2009 a Tribunalului Sibiu  
      s-a hotarat dizolvarea societatii XXXXXX SRL 
   - in data de 28.09.2009 Registrul Comertului Sibiu a numit lichidator in persoana  
     d-nei XXXXX facand in acest fel toate demersurile necesare pentru lichida- 
     rea si respectiv radierea acesteia 
     
   II. Organul fiscal a emis Decizia de Impunere din Oficiu nr. XXXX/12.11.2009 
privind impozitul pe profit pentru trim. II. 2009, prin care a stabilit ca obligatie de 
plata un impozit pe profit in suma de XXXX lei,iar pentru trim. III.2009 Decizia de 
Impunere din Oficiu nr.XXXX/29.12.2009 , prin care a stabilit ca obligatie de pla- 
ta un impozit pe profit in suma de XXX lei. 
    Contribuabilul a fost notificat in data de 18.09.2009,prin notificarea nr.XXXX si 
in data de 09.11.2009, prin notificarea XXXXX,pentru nedeclararea impozitului pe 
profit. Deoarece societatea nu s-a prezentat in termen de 15 zile de la primirea noti- 



ficarilor in vederea depunerii declaratiei cu impozitul pe profit , s-a procedat la 
impunerea din oficiu conform art.83 alin.(4) din OG 92/2003 privind codul de 
procedura fiscala.   
     Se mentioneaza ca societatea, la data cand au fost emise deciziile de impunere 
precum si in prezent figureaza in stare de lichidare.  
 
    III.Avand in vedere cele invocate de petenta in cuprinsul contestatiei, precum si 
din documentele aflate la dosarul cauzei, organul de solutionare a contestatiei 
constata ca, petenta solicita anularea Deciziilor de Impunere din Oficiu privind 
impozitul pe profit pentru trim. II si III 2009, emise sub nr. XXXX/12.11.2009 si 
nr. XXXXX/29.12.2009 de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu 
prin care s-a stabilit ca obligatie de plata un impozit pe profit pentru trim II in 
suma de XXX lei, iar pentru trim III in suma de XXX lei. 
      
    1.  Referitor la contestatia formulata impotriva Deciziei de Impunere din Oficiu 
privind impozitul pe profit nr. XXXX/12.11.2009 aferenta trim. II 2009 :     
      - petenta confirma primirea deciziei in 20.11.2009     
      - contestatia a fost depusa in data de 28.01.2010 
      - sunt aplicabile prevederile  art.207 alin(1)din OG 92/2003(R) potrivit caruia :  
        “ Contestatia se va depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului    
           administrativ fiscal , sub sanctiunea decaderii “ 
 
    In consecinta , contestatia depusa pentru decizia sus mentionata va fi respinsa ca 
nedepusa in termen, fara a se mai antama fondul cauzei. 
 
    2.   Referitor la  contestatia depusa la Decizia de Impunere din Oficiu privind 
impozitul pe profit nr.XXXX/27.12.09 si confirmata de primire in 08.01.2010 care 
a fost depusa in termenul impus de art.207 din O.G nr.92/2003 republicata, organul 
de solutionare a contestatiei retine urmatoarele:    
 
 
 In fapt: 
          SC XXXX SRL, cu sediul social in Sibiu, str. XXXX nr.12, nu a declarat 
impozitul pe profit pentru trim. III 2009,urmare a acestui fapt organul fiscal a 
procedat la instiintarea  acestuia prin notificarea nr.XXXX/09.11.2009. Intrucat 
contribuabilul nu a raspuns in termen de 15 zile la notificare, organul fiscal a emis 
Decizia de Impunere din Oficiu privind impozitul pe profit pentru trim. III 2009 
sub nr. XXX29.12.2009 prin care s-a stabilit ca obligatie de plata un impozit pe 
profit pentru trim III 2009 in suma de 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, caruia îi corespunde 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.        
   
 Mentionam ca SC XXXXSRL Sibiu a fost dizolvata in baza Sentintei civile nr.8/C 
din 13.01.2009, in temeiul dispozitiilor art.237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 



urmand procedura de lichidare in vederea radierii din Registrul Comertului, data la 
care societatea nu mai exista ca persoana juridica. 
        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 carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului 
minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare,prevazute la alin(3),sunt 
obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume. 

      (3) Pentru aplicarea prevederilor alin.(2), sumele corespunzatoare impozitului  
       minim,stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decem- 
       brie a anului precedent, sunt urmatoarele: 
      -------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Venituri totale anuale               Impozit minim anual 

          (lei)                                             (lei) 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
                 0 – 52.000                                    2.200 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- potrivit prevederilor art. 237 alin.6 si 8 din Legea nr.31/1990 privind societatile  

comerciale: 
(6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare,persoana 
juridica intra in lichidare , potrivit prevederilor prezentei legi. 

 -   art.233 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu mo- 
     dificarile si completarile ulterioare, dizolvarea unei societati are ca efect deschi- 
     derea procedurii lichidarii, societatea pastrandu-si personalitatea juridica pana  
     la terminarea operatiunii de lichidare, care potrivit art.260 alin.(1) din acelas act 
     normativ, poate dura pana la 5 ani. 
    Avand in vedere cadrul legal prezentat mai sus,pentu un contribuabil care este in 
lichidare, perioada impozabila se incheie la data la care nu mai exista ca persoana 
juridica,respectiv data radierii la Registrul Comertului. 
    Operatorii economici aflati in procedura de dizolvare , lichidare in conformitate 
cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si 
completarile ulterioare , datoreaza impozit minim anual pana la data radierii din 
Registrul Comertului, data de la care acestia nu mai exista 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 fecvente – 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. III 2009 , 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 de XXX lei este 
corecta intrucat societate nu a fost radiata la data emiterii deciziei de impunere. 
   Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
 
    



 
 
 
 Pentru considerentele retinute in baza art. 211(5) din OG nr.92/2003 republicata: 
 
 
 
 
 
                                                DECIDE 
 
 
 
-Respinge contestatia ca nedepusa in termen pentru suma de XXX lei reprezentand 
impozit minim pe profit aferent trim.II 2009 
- Respinge contestatia ca neantemeiata pentru suma de XXXlei reprezentand 
impozit minim pe profit pentru trim.III 2009, stabilit din oficiu.  

 
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Ec XXXX 
           DIRECTOR COORDONATOR 
 
                                                                                                          VIZAT 
                                                                                               Cons jr  XXXXX 
                                                                                               SEF SERVICIU JURIDIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


