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                                                         DECIZIA nr.   123/2007     

                          privind solutionarea contestatiei depusa de  p.f. cu domiciliul in mun. Dej,
                                           la Administratia Finantelor Publice a mun. Dej 
                       si remisa spre solutionare la Directia Generala a Finantelor Publice a jud.Cluj
                                                                                                                                                          

Directia Generala a Finantelor Publice a jud. Cluj a fost sesizata prin adresa nr. -/...07.2007, de
catre Administratia Finantelor Publice a mun. Dej asupra aspectelor cuprinse in contestatia depusa de
p.f. cu domiciliul in mun. Dej, impotriva documentului de stabilire a taxei de prima inmatriculare,
respectiv Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii nr. ... din ...06.2007. 

Petentul contesta taxa de prima inmatriculare stabilita in sarcina sa in suma de "y" lei, achitata
cu documentul mentionat mai sus. 

Prin contestatia formulata petentul precizeaza “contestez taxa de prima inmatriculare la
autoturismul marca POLO cu seria de identificare  . . .. cu motor de 1,4, anul de fabricatie 200..,
avand E-4, in suma de "y" lei achitata cu chitanta nr. ...1 din ...06.2007 ”, fara insa a prezenta actul
administrativ fiscal atacat, respectiv documentele care au stat la baza stabilirii obligatiei de plata si fara
a prezenta motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza aceasta. 

In situatia data, organul de solutionare a contestatiei a solicitat petentului prin adresa nr.
-/...07.2007, ca in temeiul prevederilor art. 176 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/24.12.2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala, sa procedeze in termen de 5 zile la completarea
dosarului contestatiei, cu urmatoarele documente: 

- motivele de fapt �i de drept pe care se intemeiaza contestatia formulata,
- copia documentelor care au fost avute in vedere la stabilirea cuantumului taxei, 
- copia actului administrativ fiscal atacat
- alte documente pe care le considerati necesare pentru sustinerea contestatiei, 

adresa transmisa contestatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Potrivit datelor inscrise pe confirmarea de primire, se retine ca adresa mentionata a fost primita

de destinatarul acesteia la data de ...07.2007, fara insa ca petentul sa dea curs solicitarilor organului de
solutionare a contestatiei, termenul de 5 zile acordat pentru completarea dosarului, care a expirat la
data de ...07.2007, fiind cu mult depasit pana la solutionarea contestatiei (cu 29 zile).  
  In drept, spetei supuse analizei ii sunt aplicabile prevederile art. 176 alin. (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/24.12.2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, unde referitor la forma
si continutul contestatiei, se precizeaza urmatoarele: 

“(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz�;

                                                                               1         



e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila în cazul
persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�,
se face potrivit legii”.

De asemenea, prevederile pct. 2.4 si 2.5 din O.M.F.P. Nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, stipuleaza ca:

“2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la
motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.

2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare va solicita contestatorului, pe baz� de
scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci zile de la data
comunic�rii acesteia, a motivelor de fapt �i de drept, sub sanc�iunea respingerii contesta�iei ca
nemotivat�.”

In vederea solutionarii contestatiei, organul competent din cadrul D.G.F.P. a jud. Cluj a avut in
vedere si prevederile art. 183, alin. (1) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/24.12.2003, republicata,
privind Codul de procedura fiscala, unde referitor la solutionarea contestatiei, se precizeaza expres
faptul ca:

“(1) [...]. Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale
invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face
în limitele sesiz�rii”, [...],  

(5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura
si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la
analiza pe fond a cauzei".

Ori in conditiile in care, petentul prin contestatia formulata, nu aduce argumente legale in
sustinerea solicitarii sale si nu prezinta documente din care sa rezulte modul in care a fost stabilita taxa
de prima inmatriculare in sarcina sa, respectiv nu raspunde solicitarii organului fiscal de a indeplini
aceste cerinte legale, organul de solutionare a contestatiei este pus in situatia de a aplica prevederile
art. 187 din Ordonanta Guvernului nr. 92/24.12.2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala,
coraborat cu ale pct. 12.1, lit. a) din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005, unde referitor la solutii asupra
contestatiei, se arata ca:

“12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca:
[...], b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de drept

în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii; [...]”.
In contextul considerentelor prezentate mai sus, contestatia formulata de catre p.f. cu domiciliul

in mun. Dej, impotriva documentului de stabilire a taxei de prima inmatriculare, urmeaza a se respinge
ca nemotivata si nesustinuta cu documente.

Pentru considerentele aratate si in temeiul prevederilor legale enuntate in cuprinsul prezentei,
coroborate cu dispozitiile art. 179, alin. (1), lit. a), ale art. 183, alin. (1) si (5) si ale art. 187 din O.G.
nr.92/24.12.2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, se

                                     DECIDE :

1. Respingerea contestatiei formulata de p.f. cu domiciliul in mun. Dej, impotriva documentului
de stabilire a taxei de prima inmatriculare, ca nemotivata si nesustinuta cu documente, pentru suma de
"y" lei.

2. Comunicarea Deciziei de solutionare a contestatiei catre petent, respectiv Administratia
Finantelor Publice a mun. Dej.
            Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Cluj, in termen de 6 luni de la comunicare.    

                             DIRECTOR EXECUTIV 
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