
   

 

DECIZIA  NR. 91/2009
  privind solutionarea contestatiei  nr. ....

formulata de S.C. ... S.R.L. ...

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a fost 
sesizata prin adresa numarul ... emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul 
Dambovita, asupra contestatiei formulata de societatea comerciala  ... S.R.L. 
din Targoviste, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub 
nr. J ...,  avand codul fiscal R ...  si  inregistrata la D.G.F.P. Dambovita sub 
numarul ... din data de ....

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  procesului  verbal 
incheiat  in  data  de  ...  de  organele  de  control  ale  Garzii  Financiare 
Dambovita, pentru suma totala de ...lei (... lei ROL), reprezentand:
- ... lei (... lei ROL) - taxa pe valoarea adaugata suplimentara;
-... lei (... lei ROL) - majorari aferente taxei pe valoarea adaugata;
-  ... lei (... lei ROL) - impozit pe profit suplimentar;
-  ... lei (... lei ROL) - majorari aferente impozitului pe profit.

Contestatia  a  fost  depusa  in  termen  legal,  poarta 
semnatura titularului dreptului procesual si are ca obiect sumele stabilite prin 
actul constatator contestat.

Prin adresa numarul ...  Parchetul de pe langa Tribunalul 
Dambovita, precizeaza ca dosarul nr. ..., intocmit pentru inculpatul Paduroiu 
Ion, asociat la societatea comerciala  ... S.R.L. s-a format dosarul nr. ...  in 
care s-a pronuntat sentinta penala nr. ... din data de ....

 Prin  adresa  nr.  ...  din  data  de  ...  Biroul  Solutionare 
Contestatii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  Biroului  Juridic  din 
cadrul D.G.F.P. Dambovita sa precizeze stadiul de judecata in care se afla 
cauza  penala  si  daca  motivul  de  incetare  a  suspendarii  solutionarii 
contestatiei a ramas definitiva si irevocabila, pentru a putea fi solutionata pe 
fond contestatia.  Prin raspunsul primit in data de ...Biroului Juridic din cadrul 
D.G.F.P.  Dambovita  precizeaza  ca  pentru  numitul  Paduroiu  Ion, 
administrator  al  S.C.  ...  S.R.L. nu  detine  nicio  informatie  in  legatura  cu 
acesta, neavand inregistrat un asemenea dosar.



Prin  adresa  nr.  ...  din  data  de  ...9  Biroul  Solutionare 
Contestatii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  Biroului  Juridic  din 
cadrul  A.F.P.  Targoviste  sa precizeze  stadiul  de judecata  in  care  se afla 
cauza  penala  si  daca  motivul  de  incetare  a  suspendarii  solutionarii 
contestatiei a ramas definitiva si irevocabila, pentru a putea fi solutionata pe 
fond contestatia.  Prin raspunsul primit in data de ... Biroului Juridic din cadrul 
A.F.P. Targoviste precizeaza ca nu au inregistrat nici o cauza penala pentru 
numitul Paduroiu Ion, administrator al S.C. ... S.R.L. din Targoviste.

Prin  adresa  nr.  ...  din  data  de  ...  Biroul  Solutionare 
Contestatii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  Garzii  Financiare 
Dambovita sa precizeze stadiul de judecata in care se afla cauza penala si 
daca  motivul  de  incetare  a  suspendarii  solutionarii  contestatiei  a  ramas 
definitiva si  irevocabila,  pentru  a  putea fi  solutionata  pe fond contestatia. 
Prin raspunsul primit in data de ... se precizeaza ca nu au inregistrat nici o 
cauza penala pentru numitul Paduroiu Ion, administrator al S.C. ... S.R.L. din 
Targoviste.

D.G.F.P. Dambovita a emis Decizia nr. ... din data de ..., 
prin care a suspendat solutionarea cauzei pana la rezolvarea laturii penale.

Prin  adresa  nr.  ...  din  data  de  ...  Biroul  Solutionare 
Contestatii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  la  Oficiul  Registrului 
Comertului  precizari  legate de starea societatii  comerciale  ... S.R.L. .  Prin 
raspunsul  primit  in  data  de  ...  se  precizeaza  ca  societatea  comerciala 
mentionata este radiata din data de ...,  "motiv: art.  5 alin. 3 din Legea nr. 
314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale"

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute 
de art. 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura 
fiscala  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  Directia 
Generala a Finantelor  Publice  Dambovita este  competenta  sa solutioneze 
contestatia formulata de societatea comerciala ... S.R.L. din Targoviste.

I. Petentul  contesta  procesul  verbal incheiat  de organele 
de control ale Garzii Financiare  Dambovita in data de ... , pentru suma totala 
de ... lei (... lei ROL), reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozit pe 
profit  cu  majorari  aferente  acestora.  Se  arata  ca  aprovizionarea societatii 
comerciale s-a facut pe baza de facturi fiscale legale, corect intocmite si nu 
vede de ce trebuie sa fie sanctionata pentru ca furnizorii nu si-au indeplinit 
obligatiile fiscale in sensul ca nu au depus raportarile la organul fiscal,  iar 
asociatii nu au putut fi gasiti.

Petentul solicita anularea debitului de... lei ... lei ROL), din 
procesul verbal de control.

II. Prin procesul verbal de control, incheiat in data de ..., s-
a constatat ca in anul 2001 societatea comerciala a achizitionat sparturi de 



grafit  pe  baza  de  patru  facturi  fiscale,  care  nu  indeplinesc  calitatea  de 
document  justificativ  conform  Legii  contabilitatii  nr.  82/1991,republicata  si 
H.G. nr. 831/1997, iar operatiunile consemnate in aceste formulare nu pot fi 
inregistrate in evidenta contabila a societatii comerciale.

Organul de control a stabilit in sarcina societatii comerciale 
un debit total de ... lei (... lei ROL), reprezentand:
- ... lei (... lei ROL) - taxa pe valoarea adaugata suplimentara;
-... lei (... lei ROL) - majorari aferente taxei pe valoarea adaugata;
-  .... lei (... lei ROL) - impozit pe profit suplimentar;
-  ... lei (... lei ROL) - majorari aferente impozitului pe profit.

Cu  adresa  nr.  ...  din  data  de  ...,  organul  de  control 
inainteaza actul de control Inspectoratului Judetean de Politie Dambovita, in 
vederea efectuarii  cercetarilor  de specialitate pentru constatarea existentei 
sau inexistentei elementelor constitutive ale infractiunii  prevazute la art. 13 
din Legea nr. 87/1994.

Prin adresa numarul ...  Parchetul de pe langa Tribunalul 
Dambovita, precizeaza ca dosarul nr. ..., intocmit pentru inculpatul Paduroiu 
Ion, asociat la societatea comerciala  ... S.R.L. s-a format dosarul nr. ...  in 
care s-a pronuntat sentinta penala nr. ... din data de ....

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele  
existente la dosarul cauzei,  motivatiile contestatoarei si in raport cu actele  
normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala 
a Finantelor Publice Dambovita se poate investi cu solutionarea pe fond 
a contestatiei formulata de societatea comerciala ... S.R.L. in conditiile 
in care subiectul de drept -  societatea contestatoare - nu mai exista, 
incetandu-si existenta prin radiere.

In  fapt,  din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei 
rezulta ca procesul verbal incheiat in data de ... de organele de control ale 
Garzii  Financiare  Dambovita,  a  fost  transmis  Inspectoratului  Judetean  de 
Politie  Dambovita,  cu  adresa  nr.  ... din  data  de  ..., pentru  efectuarea 
cercetarilor in vederea stabilirii existentei elementelor constitutive ale vreunei 
infractiuni  prevazute  de  Legea  nr.  87/1994  privind  combaterea  evaziunii 
fiscale, cu completarile si modificarile ulterioare.

Prin adresa numarul ...  Parchetul de pe langa Tribunalul 
Dambovita, precizeaza ca dosarul nr. ..., intocmit pentru inculpatul Paduroiu 
Ion, asociat la societatea comerciala  ... S.R.L. s-a format dosarul nr. ...  in 
care s-a pronuntat sentinta penala nr. ... din data de ...

Prin  adresa  nr.  ...  din  data  de  ...  Biroul  Solutionare 
Contestatii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  a  solicitat  la  Oficiul  Registrului 
Comertului  precizari  legate de starea societatii  comerciale  ... S.R.L. .  Prin 



raspunsul  primit  in  data  de  ...  se  precizeaza  ca  societatea  comerciala 
mentionata este radiata din data de ...,  "motiv: art.  5 alin. 3 din Legea nr. 
314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale"

Din  documentele  aflate  in  dosarul  cauzei,  se  retine  ca 
aceasta contestatie este formulata de o persoana fara calitate procesuala 
activa, societatea comerciala ...  S.R.L. figurand ca fiind radiata.

In  drept,  cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole:

-  Art.  213  alin.  1  din  O.G.  92/2003  privind  Codul  de 
procedura  fiscal,  prevede:  "Solutionarea  contestatiei  (1)  ?n  solutionarea 
contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept care 
au stat  la  baza emiterii  actului  administrativ  fiscal.  Analiza contestatiei  se  
face în raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea 
si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se 
face în limitele sesizarii.”

-  Art. 16 din O.U.G. nr. 76/2001 privind simplificarea unor 
formalităţi  administrative  pentru  înregistrarea  şi  autorizarea  funcţionării 
comercianţilor, prevede, publicată în M.O. nr. 283 din 31 mai 2001:

?(1)  ?n  termen  de  12  luni  comercian  ţ  ii    constituiţi  anterior  datei 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obliga  ţ  ia de a solicita  ,  
la Biroul unic, preschimbarea actualului certificat de înmatriculare şi a codului  
fiscal cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare 
atribuit.?

(2)  Camera  de  Comerţ şi  Industrie  a  României  şi  a  Municipiului  
Bucureşti  şi  Ministerul  Finanţelor  Publice  vor  stabili  procedura  şi  
formularistica  necesare  pentru  operaţiunea  de  preschimbare  prevăzută la 
alin. (1).

(3)  Cheltuielile  implicate  de  aplicarea  prevederilor  alin.  (1)  se 
suportă de către camerele de comerţ şi  industrie  teritoriale  şi  de unităţile 
teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru operaţiunile 
proprii.

(4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comercianţii  
existenţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor 
identifica  prin  utilizarea  actualului  număr  de  înmatriculare  în  registrul  
comerţului şi a codului fiscal.

(5) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) certificatele de 
înmatriculare şi cele de înregistrare fiscală sunt nule de drept.

Pentru considerentele  aratate in continutul  proiectului  de 
deciziei  si  in  temeiul  art.  213  alin.  1  din  O.G.  92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscal, art.  16 din O.U.G.  nr.  76/2001  privind simplificarea unor 
formalităţi  administrative  pentru  înregistrarea  şi  autorizarea  funcţionării 
comercianţilor, prevede, publicată în M.O. nr. 283 din 31 mai 2001, coroborat 



cu art. 70, art. 209, art. 210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr. 92/ 2003 privind 
Codul  de  procedura  fiscala  republicata,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare se:

          D E C I D E

1. Se  respinge  contestatia  inregistrata  sub  numarul  ..., 
depusa de societatea comerciala ...  S.R.L.  din ..., ca fiind formulata de o 
persoana fara calitate procesuala activa , pentru suma totala de ... lei (... lei 
ROL),  reprezentand  taxa  pe  valoarea  adaugata  si  impozit  pe  profit  cu 
majorari si penalitati aferente acestora. 

2. In  conformitate  cu  prevederile  art.  218  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 11 
alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie  poate  fi  atacata  in  termen de 6  (sase)  luni  de la  data  primirii,  la 
instanta  de  contencios  administrativ  competenta  din  cadrul  Tribunalului 
Dambovita.

                                              ...
               Director Coordonator

Avizat
           ...

                                                                                    Consilier juridic

                   


