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DECIZIA  NR.  ___12____ 

                                                     din  ______24.01.2011____ 
 

privind solu�ionarea contesta�iei  formulat�  
de  SC X  X X X  cu sediul în X nr. X, mun. X, jude�ul Suceava prin lichidator  

X Suceava, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
                                Suceava sub nr. X din 23.12.2010 

 
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 16.12.2010, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X din 
23.12.2010, cu privire la contesta�ia formulat� de  X X X SNC, cu sediul în X nr. X, 
mun. ....., jude�ul Suceava, prin lichidator X Suceava. 

 
 SC X X X SNC prin lichidator SC X. SUCEAVA contest� m�surile stabilite 

prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale stabilite din oficiu nr. X din 
28.10.2010 în sum� 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 X X SNC prin lichidator X. contest� m�surile stabilite prin Decizia 
impunere din oficiu nr. X/28.10.2010 emis� de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice 
a municipiului ....., privind obliga�iile fiscale în sum� de X lei, reprezentând impozit 
pe profit. 

 

         Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  
         Judetului Suceava           
         Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 

                                               

             
       Str. X 
       Tel : X 
        Fax : X 

    Ministerul Finan�elor Publice 
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 În sus�inerea contesta�iei se precizeaz� c� societatea a fost dizolvat� prin 
Încheierea nr. X/23.03.2005 a judec�torului delegat al ORC de pe lâng� Tribunalul 
Suceava. 

Contestatoarea precizeaz� c� în conformitate cu prevederile OUG nr. 109 din  
octombrie 2009 pentru modificarea �i completarea Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal: 

"(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. 
 
 SC X X X SNC precizeaz� c� fiind dizolvat� de drept de la data înregistr�rii 
acestei men�iuni în registrul comer�ului, respectiv 24.03.2005, nu este obligat� la plata 
impozitului minim. 
 Declara�ia 100 aferent� trimetrelor II, III �i IV 2009 nu a fost depus� având în 
vedere faptul c� societatea apare ca fiind în inactivitate. 
 De asemenea se precizeaz� c� Declara�ia 100 aferent� trimetrului I 2010 
cuprinzând impozit minim declarat de X lei a fost înregistrat� în data de 06.05.2010, 
îns� conform unor indica�ii telefonice primite de la organele fiscale a fost f�cut� 
declara�ie rectificativ�  înregistrat� în data de 13.07.2010 cu impozit minim 0 (zero). 
 Declara�ia 100 aferent� trimestrului II 2010 a fost înregistrat� în data de 
13.07.2010 �i întocmit� conform unor indica�ii telefonice primite de la organele 
fiscale; aceast� declara�ie nu putea fi înregistrat� anterior datei de 14.05.2010 
contestatoarea precizând c� prin urmare acest motiv pe care se întemeiaz� decizia de 
impunere emis� este neîntemeiat. 
  În subsidiar se comunic� faptul c� prin sentin�a pronun�at� la data de 
30.11.2010 de c�tre Tribunalul Suceava,  în Dosar X/X/2008, s-a dispus închiderea 
procedurii fa�� de SC X X X SNC în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, motivat de 
faptul c� debitoarea nu de�ine bunuri, având în vedere procesul verbal de 
insolvabilitate emis de Birou executor judec�torec X prin care administratorii X X �i X 
X au fost declara�i insolvabili.  
 Contestatoarea precizeaz� c� D.G.F.P. Suceava a precizat în fa�a instan�ei c� 
este de acord, în aceste condi�ii, cu încheierea procedurii �i nu a formulat cerere de 
antrenare a r�spunderii materiale; prin urmare, înscrierea în masa credal� cu sumele 
stabilite prin decizie nu este posibil� dup� încetarea procedurii.  
    

II. Prin Decizia de impunere din oficiu nr. X din 28.10.2010 s-au stabilit în 
sarcina societ��ii obliga�ii fiscale în sum� total� de X lei, reprezentând impozit pe 
profit. 
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    Prin Decizia de impunere din oficiu nr. X din 28.10.2010, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ..... s-a  stabilit un impozit pe profit în 
sum� de X  lei calculat 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 III 2009, data scaden�ei 25.10.2009, 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. 

Organele fiscale precizeaz� c� decizia de impunere din oficiu s-a emis pe motiv 
c� societatea nu a depus declara�iile 100 pentru trimestrele II, III, IV 2009 �i pentru 
trimestrele I �i II 2010, cu impozitul minim prev�zut de OUG 34/2009. 

 
  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, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava se poate învesti cu privire la 
legalitatea stabilirii obliga�iilor suplimentare în condi�iile în care din data de 31 
decembrie 2010 SC X X X SNC a fost radiat� de la Oficiul Registrul Comer�ului, 
nemaifiind persoana impozabil�, subiect de dtrepturi �i obliga�ii, organul fiscal 
având obliga�ia de a sc�dea din eviden�e crean�ele fiscale datorate de debitor 
dup� radiere, indiferent dac� a fost atras� sau nu r�spunderea altor persoane.  

 
 În fapt, prin Decizia de impunere din oficiu nr. X din 28.10.2010, 

Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului ..... a stabilit pentru trimestrele II, III 
�i IV 2009, I �i II 2010 un impozit minim prev�zut de OUG 34/2009 în sum� de X lei, 
pân� la data de 14.05.2010, pe motiv c� societatea nu a depus declara�iile fiscale. 

Prin contesta�ia formulat� societatea precizeaz� c� prin sentin�a pronun�at� în 
data de 30.11.2010 de c�tre Tribunalul Suceava în dosar nr. X/2008 s-a dispus 
închiderea procedurii fa�� de SC X X X SNC, în temeiul art. 131 din Legea nr. 
85/2006, motivat de faptul c� debitoarea nu de�ine bunuri. 

 
A�a dup� cum rezult� din Sentin�a nr. X a Tribunalului Suceava, pronun�at� în 

�edin�a public� din data de 25 noiembrie 2008 ”Prin cererea adresat� acestei instan�e 
la data de 8 iulie 2008 �i înregistrat� sub nr. X, debitoarea SC X X X SNC ....., prin 
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lichidator X SUCEAVA, a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolven�� 
motivat de faptul c� este dizolvat� de drept, prin încheierea de �edin�� nr. 
X/26.11.2007 a judec�torului delegat la Oficiul Registrul Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Suceava �i Suceava s-a dispus înregistrarea în registrul comer�ului de 
constatare a dizolv�rii societ��ii �i începând cu data de 25.11.2008 firma se afl� în 
procedura insolven�ei. 

 
Prin Sentin�a comercial� nr. X dat� în �edin�a public� din 30 noiembrie 2010, în 

dosar nr. X/86/2008, Tribunalul Suceava, în temeiul art. 131 din Legea privind 
procedura insolven�ei, dispune închiderea procedurii insolven�ei debitorului SC X X 
SNC x, cu sediul în X nr. X, jud. Suceava, cod de identificare fiscal� X, num�r de 
ordine în registrul comer�ului X. Dispune radierea debitorului din registrul 
comer�ului. 

În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolven�ei, descarc� pe 
lichidatorul judiciar de orice îndatoriri �i responsabilit��i.  

 În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolven�ei, dispune 
notificarea prezentei sentin�e debitorului, creditorului, creditorilor, administratorului 
special, Direc�iei Teritoriale a Finan�elor Publice, Oficiului Registrului Comer�ului de 
pe lâng� Tribunalul Suceava, pentru efectuarea men�iunii de radiere, precum �i 
publicarea în Buletinul procedurilor de insolven��. 

Pe site-ul Ministerului Finan�elor Publice, www.mfinan�e.ro, la sec�iunea 
Informa�ii fiscale �i bilan�uri, la stare societate apare men�iunea Dizolvare cu lichidare 
(Radiere) din data de 31 decembrie 2010.  

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea prin lichidator  
X a depus contesta�ie la data de 14.12.2010, dat� la care acesta a fost înregistrat� la 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului ....., sub nr. X. 

Ulterior depunerii contesta�iei, respectiv data de 31.12.2010, societatea a fost 
radiat� în baza Sentin�ei comerciale nr. X dat� în �edin�a public� din data de 30 
noiembrie 2010, de Tribunalul Suceava, prin care s-a dispus radierea debitoarei din 
registrul comer�ului.    

  
În drept, art. 32 din 40 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice �i 

juridice prevede: 
 
Art.32 
„Persoanele juridice sunt supuse înregistr�rii sau înscrierii, dac� legile care 

le sunt aplicabile reglementeaz� aceast� înregistrare sau înscriere(…) 
Art. 40 
Persoana juridic� înceteaz� de a avea fiin�� prin comasare, diviziune sau 

dizolvare.” 
 



 5 

De asemenea, la art. 1 din Legea 26/1990, republicat� privind Registrul 
comer�ului se precizeaz�: 

 
    „(1) Comercian�ii, înainte de începerea comer�ului, precum �i alte persoane 
fizice sau juridice, prev�zute în mod expres de lege, înainte de începerea 
activit��ii acestora, au obliga�ia s� cear� înmatricularea în registrul comer�ului, 
iar în cursul exercit�rii �i la încetarea comer�ului sau, dup� caz, a activit��ii 
respective, s� cear� înscrierea în acela�i registru a men�iunilor privind actele �i 
faptele a c�ror înregistrare este prev�zut� de lege.” 
 
 La art. 5 din acela�i act normativ se precizeaz� c�: 
 
    „(1) Înmatricularea �i men�iunile sunt opozabile ter�ilor de la data 
efectu�rii lor în registrul comer�ului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, sau în alt� publica�ie, acolo unde legea dispune 
astfel.” 
 

În spe�� sunt incidente �i prevederile art. 17 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003, republicat� privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�rora: 

„(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit��ile 
administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum �i alte persoane care dobândesc 
drepturi �i obliga�ii în cadrul acestui raport. 
     (2) Contribuabilul este orice persoan� fizic� ori juridic� sau orice alt� 
entitate f�r� personalitate juridic� ce datoreaz� impozite, taxe, contribu�ii �i alte 
sume bugetului general consolidat, în condi�iile legii”, coroborat cu dispozi�iile art. 
176 alin. 6 din acela�i act normativ în care se men�ioneaz�: 
 „(6) Crean�ele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radia�i din 
registrele în care au fost înregistra�i potrivit legii se scad din eviden�a analitic� pe 
pl�titor dup� radiere, indiferent dac� s-a atras sau nu r�spunderea altor 
persoane pentru plata obliga�iilor fiscale, în condi�iile legii.” 
 
 În temeiul acestor prevederi legale se re�ine c� o societate comercial� ia na�tere 
în momentul înmatricul�rii în registrul comer�ului, iar în cazul încet�rii activit��ii este 
radiat� de la Oficiul Registrului Comer�ului, ceea ce înseamn� încetarea în fapt a 
existen�ei agentului economic respectiv. 
  Pe site-ul Ministerului Finan�elor Publice www.mfinan�e.ro, la sec�iunea 
Informa�ii fiscale �i bilan�uri, apare men�iunea Dizolvare cu lichidare (Radiere) din 
data de 31 decembrie 2010.  

Mai mult, prin Sentin�a nr. X din data de 30 noiembrie 2010, se dispune 
închiderea procedurii insolven�ei debitorului SC X X X SNC ..... cu sediul în X nr. X, 
jud. Suceava, cod de identificare fiscal� X, num�r de ordine în registrul comer�ului X, 
precum �i radierea debitorului din registrul comer�ului. 
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Având în vedere cele prezentate se re�ine c� odat� cu închiderea procedurii 
reorganiz�rii/insolven�ei, societatea comercial� supus� unei astfel de proceduri î�i 
înceteaz� existen�a din punct de vedere juridic, nemaiputând fi subiect de drepturi �i 
obliga�ii, pe cale de consecin�� nici subiect al raporturilor de drept fiscal. 

În aceast� situa�ie, Codul de procedur� fiscal� a reglementat o procedur� 
special� prin care crean�ele fiscale datorate de c�tre persoanele juridice radiate, 
potrivit legii, se scad din eviden�a analitic� pe pl�titor, indiferent dac� instan�a 
judec�toreasc�  a dispus sau nu atragerea r�spunderii personale �i patrimoniale a altor 
persoane. 

Având în vedere c� din actele existente la dosarul cauzei rezult� c� persoana 
juridic� SC X X X SNC a fost radiat�, iar organul fiscal are obliga�ia de a proceda la 
sc�derea din fi�a de pl�titor a obliga�iilor suplimentare stabilite prin Decizia de 
impunere din oficiu nr. X din 28.10.2010, contesta�ia formulat� împotriva acestei 
decizii a r�mas f�r� obiect, luându-se act de faptul c� titularul dreptului material la 
ac�iune a încetat s� mai existe.  

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

art. 32 �i 40 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice �i juridice, art. 1 �i 5 
din Legea nr. 26/1990, republicat�, privind Registrul Comer�ului, art. 17 din OG 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 

DECIDE: 
 

  Respingerea contesta�iei formulat� de SC X X X SNC împotriva Deciziei de 
impunere din oficiu nr. X din 28.10.2010, privind suma total� de X lei reprezentând 
impozit pe profit, ca fiind r�mas� f�r� obiect luându-se act de faptul c� titularul 
dreptului procesual a încetat s� mai existe, fiind radiat� de la Oficiu Registrului 
Comer�ului.   

 

          Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de la 
data comunic�rii, conform procedurii legale. 
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