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D E C I Z I E nr. 5915/22.12.2018
privind contestaţia formulată de societatea X SRL, înregistrată la
D.G.R.F.P. Timişoara sub nr.TMR_DGR.../28.11.2017.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara în
considerarea adresei A.J.F.P. Hunedoara nr. .../23.11.2017, înregistrată la
DGRFP Timișoara sub nr. TMR_DGR.../28.11.2017 a procedat la reluarea
procedurii de soluționare a contestației formulată de Societatea X SRL, cu
sediul ..., judeţul Hunedoara.
Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei de impunere nr. FHD .../28.03.2012 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de
inspecţia fiscală, emisă de către Activitatea de Inspecţie Fiscală, în baza rapotului
de inspecţie fiscală nr. F-HD .../28.03.2012, care vizează suma totală de ... lei,
reprezentând:
- Impozit pe profit stabilit suplimentar............................... lei,
- Majorări de întarziere aferente impozit pe profit................ lei,
- Penalități de întarziere aferente impozitului pe profit......./.. lei,
- TVA stabilit suplimentar.................................................. lei,
- Majorări de întarziere aferente TVA.................................. lei,
- Penalități de întârziere aferente TVA................................. lei.
Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.270 alin.(1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, D.G.R.F.P. Timişoara este investită
să se pronunţe asupra contestaţiei.
Cauza supusã soluţionãrii este dacă Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se mai
poate investi cu privire la legalitatea stabilirii obligaţiilor suplimentare
contestate în condiţiile în care S.C. X S.R.L. a fost radiată de la Oficiul Naţional
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al Registrului Comerţului, nemaifiind persoană impozabilă, subiect de drepturi şi
obligaţii.
În fapt, societatea X SRL, a făcut obiectul unei inspecţii fiscale ale cărei
constatări s-au materializat prin Decizia de impunere nr. F-HD .../28.03.2012
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, la
baza emiterii acesteia de către Administraţia Finanţelor Publice Hunedoara Activitatea de inspecţie fiscală, stând Raportul de inspecţie fiscală nr. FHD .../28.03.2012, act administrativ fiscal contestat.
Examinând informațiile publice existente pe Portalul Tribunalului
Hunedoara - Informații Dosar nr. .... - Secţia a-II-a Civilă de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Materie: Faliment, - la data de ..., prin Hotărârea
nr..../2016 pronunţată de Tribunalul Hunedoara s-a dispus închiderea
procedurii insolvenţei debitoarei SC X SRL şi radierea debitoarei din registrul
comerţului, cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
În speță, trebuie avute în vedere prevederile art. 8 alin. (3) și alin (5) din
Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă, care precizează:
,,ART. 8
(3) Hotărârile pronunţate de preşedintele tribunalului sau de judecătorulsindic, în aplicarea prezentului titlu, sunt executorii.
(5) Apelul nu este suspensiv de executare.”
Potrivit prevederilor legale antecitate se reține faptul că hotărârile
pronunţate de preşedintele tribunalului sau de judecătorul-sindic privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sunt executorii, iar în
situația în care se dispune în primă instanță radierea debitorului din registrul
comerțului, regula procedurală îngăduie punerea în executare a hotărârii acesteia
până la soluționarea apelului, apelul neavând efect suspensiv când este exercitat
împotriva hotărârilor executorii de drept sau cu privire la care s-a încuvințat
executarea vremelnică.
În drept, potrivit art.1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată:
„(1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice
şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate
juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Societăţile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane
juridice române.”
iar potrivit art.41 alin.(1) din acelaşi act normativ:
„(1) Societatea este persoană juridică de la data înmatriculării în
registrul comerţului.”
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De asemenea, art.200 din Legea nr.287/17.07.2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
“(1) Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt
aplicabile prevăd această înregistrare.
(2) Prin înregistrare se înţelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz,
orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul
dobândirii personalităţii juridice sau al luării în evidenţă a persoanelor juridice
legal înfiinţate, după caz.”
iar la art. 251 din acelaşi act normativ, se stipulează că:
„(1) Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din
registrele în care au fost înscrise.”
În speţă sunt incidente şi prevederile art.17 din Legea nr. 207 / 2015
privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora:
"(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale
ale municipiilor, contribuabilul/plătitorul, precum şi alte persoane care
dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport."
coroborat cu dispoziţiile art.266 alin.(4) din acelaşi act normativ, în care
se menţioneazã :
"(4) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din
registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se anulează după radiere dacă
pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit legii."
În temeiul acestor prevederi legale, îndeplinirea formalităţilor de
constituire, în condiţiile legii, “investeşte” societatea comercială cu personalitate
juridică.
Societatea comercială, ca orice persoană juridică are capacitate juridică,
participă la circuitul civil şi dobândeşte dreptul de a sta în instanţă pentru a-şi
apăra interesele.
Aceste drepturi subzistă până la momentul când societatea este radiată.
Astfel, se reţine că o societate comercială ia naştere în momentul
înmatriculării în Oficiul Registrului Comerţului şi încetează la momentul radierii
sale de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv din informațiile
publice existente pe Portalul Tribunalului Hunedoara - Informații Dosar nr. ... Secţia a-II-a Civilă - Materie: Faliment, se reține că societatea X S.R.L. a fost
radiatã la data de ... prin Hotărârea nr. .../2016.
În această situaţie, Codul de procedurã fiscalã a reglementat o procedurã
specialã prin care creanţele fiscale datorate de cãtre persoanele juridice radiate,
potrivit legii, se scad din evidenţa analiticã pe plãtitor, dacã nu s-a dispus
atragerea rãspunderii personale şi patrimoniale a altor persoane.
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Având în vedere cele prezentate, se reţine că de la data radierii societatea
nu mai beneficiază de capacitatea de a-şi exercita drepturile şi obligaţiile, nu mai
subzistă ca subiect de drept fiind lipsită de “legitimatio ad causam”.
În acelaşi sens este şi punctul de vedere al Direcţiei generale legislaţie şi
proceduri fiscale exprimat într-o speţã similarã, prin care se precizează:
"Având în vedere datele prezentate reiese cã odatã cu închiderea
procedurii insolvenţei societatea comercialã îşi înceteazã existenţa.
Pe de altã parte, societatea radiatã nu mai poate fi subiect al raportului
juridic fiscal fapt pentru care apreciem cã organul de soluţionare competent ar
trebui sã emitã o decizie de încetare a procedurii de soluţionare în care sã ia act
de soluţia instanţei judecãtoreşti prin care s-a închis procedura insolvenţei
declanşatã împotriva societãţii, s-a dispus radierea acesteia din evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului.
De asemenea, având în vedere cã societatea şi-a încetat existenţa
apreciem cã decizia organului de soluţionare a contestaţiei nici nu trebuie
comunicatã vreunei persoane fizice sau juridice."
Având în vedere că din actele existente la dosarul cauzei rezultă că prin
Hotărârea nr. .../07.12.2016 pronunţată în dosarul nr. ... de către Tribunalul
Hunedoara - Secţia a-II-a Civilă, persoana juridică X SRL a fost radiată, de la
O.N.R.C., organul de soluţionare a contestaţiei va lua act de faptul că titularul
dreptului material la acţiune a încetat să mai existe.
Pentru considerentele reţinute şi în temeiul art.1 şi art.41 din Legea
societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, art.200 şi art.251 din Legea
nr.287/17.07.2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu art.17 şi art.266 alin.(4) din Legea nr. 207 /
2015 privind Codul de procedură fiscală, se
D E C I D E:
Scoaterea cauzei de pe rol ca urmare a încetării calităţii procesuale a
societăţii X SRL, luându-se act de faptul că titularul dreptului procesual a încetat
să mai existe, fiind radiat de la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului.
DIRECTOR GENERAL,
.
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