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                          D   E   C   I   Z   I   E    nr.  48/3/17.01.2014 
 

privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dl. .......                                     
.......  inregistrata la DGRFP-Timisoara sub nr. ........ 

 
 
    Serviciul  Solutionarea contestatiilor al  DGRFP-Timisoara a fost sesizat 
de AJFPM Timis prin adresa nr. ....... inregistrata la DGRFP Timisoara sub nr. 
....... cu privire la contestatia formulata de dl. ....... ......., CNP ......., cu domiciliul 
in loc.  .  
            Contestatia a fost formulata in termenul prevazut de art. 207 alin.1 din 
OG nr. 92/2003, republicata, este autentificata prin semnatura si stampila 
reprezentantului legal avocat ....... pentru care nu s-a depus la dosar 
imputernicirea avocariala si s-a depus impotriva masurilor dispuse prin Decizia 
de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei 
fiscale nr. ....... intocmita de catre organele fiscale din cadrul AJFP Timis.   
            Prin adresa nr. ......., autoritatea investita cu competenta de solutionare a 
contestatiei a solicitat petentului sa depuna la dosarul contestatiei imputernicirea 
avocatiala in original, in conformitate cu prevederile pct. 2.3 din OPANAF nr. 
450/2013. 
             Adresa in cauza impreuna cu confirmarea de primire a fost returnata de 
posta romana pe motivul -destinatar negasit, iar pana la data solutionarii 
prezentei, dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv imputernicirea 
avocatiala solicitata, nu a fost transmisa de catre avocat ........    
          Din analiza dosarului contestatiei se constata ca au fost intrunite conditiile 
prevazute de art. 205 si art. 206 din OG nr. 92/2003, republicata, titlul IX, 
privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin 
actele de control sau impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor 
Publice; DGRFP Timisoara prin Serviciul  Solutionarea contestatiilor este 
competenta sa solutioneze pe fond contestatia. 

 
 I. Dl. ....... ....... contesta Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite 
in urma corectiilor evidentei fiscale nr. ....... prin care s-a stabilit o diferenta in 
minus in suma de ....... lei reprezentind accesorii aferente impozitului pe venituri 
din activitati independente.  
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Mentioneaza faptul ca incepind cu anul 2004 si pina in prezent nu a practicat 
activitatea de taximetrie si nici nu a obtinut venituri impozabile din aceasta 
activitate. Anexeaza in acest sens adresele din partea Primariei Timisoara si 
ORC Timis din care rezulta ca nu figureaza ca detinator de autorizatie de taxi 
incepind cu anul 2004. 
Prin Sentinta civila nr. 1891/2012 a Judecatoriei Timisoara s-a dispus 
desfiintarea tuturor actelor de executare silita. 
Intrucit decizia contestata se refera la obligatii fiscale stabilite in urma 
corectiilor evidentei fiscale reprezentind impozit pe venituri din activitati 
independente apreciaza ca aceasta nu are temei legal din moment ce a facut 
dovada ca nu a desfasurat activitate incepind cu anul 2004. 

 
II. In cursul anului 2013 s-a solicitat de catre petent sistarea impunerii 

pentru actiivitatea de taximetrie incepind cu data de 31.12.2004. 
Pentru perioada 01.01.2005-31.12.2007 au fost stabilite plati anticipate cu 

titlu de impozit in suma de ....... lei care au fost stinse in cursul anului 2012 prin 
masuri de executare silita. 

In urma anularii impunerii in suma de ....... lei s-a procedat la recalcularea 
accesoriilor nedatorate in suma de ....... lei prin Decizia de impunere privind 
obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. ........ 

 
III. Avind in  vedere  constatarile  organului  fiscal, sustinerile petentului, 

documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in 
perioada verificata, invocate de catre contestator si de catre organele fiscale, 
serviciul investit cu solutionarea contestatiei retine ca petentul contesta Decizia 
de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei 
fiscale nr. ....... prin care s-a stabilit o diferenta in minus in suma de ....... lei 
reprezentind accesorii aferente impozitului pe venituri din activitati 
independente. 

Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor 
evidentei fiscale nr. ....... a fost comunicata petentului la data de 28.10.2013. 
           Petentul a inteles sa atace in procedura prealabila actul administrativ in 
cauza, actiune pe care a promovat-o prin reprezentant legal avocat ........ 
            Intrucat reprezentantul legal al contestatorului nu a depus imputernicirea 
avocatiala in original, autoritatea investita cu competenta de solutionare a 
contestatiei, a procedat in conformitate cu dispozitiile pct. 2.3 din OANAF nr. 
450/2013, solicitand in scris indeplinirea acestei cerinte.  
    Reprezentantul legal al petentului nu a dat curs invitatiei formulate prin 
adresa nr. ......., respectiv nu a transmis imputernicirea avocatiala in original, 
nerespectand astfel dispozitiile pct. 2.3 din OPANAF nr. 450/2013, privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala care stipuleaza:  
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 “ 2.3. In situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele care privesc 
depunerea in original a imputernicirii sau in copie legalizata, semnatura, 
precum si stampilarea acesteia, organele de solutionare competente vor solicita 
contestatorului, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca in 
termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. In caz 
contrar, contestatia va fi respinsa, fara a se mai antama fondul cauzei. “ 
          In consecinta, in conformitate cu dispozitiile pct. 12.1, litera b, din 
OPANAF nr. 450/2013, privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, se va respinge contestatia formulata de domnul ....... ....... ca fiind depusa 
de o persoana lipsita de calitatea de a contesta. 
          Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 205, 
art. 206 si art. 216 din OG nr. 92/2003 , republicata, titlul IX, privind 
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele 
administrative fiscale, in baza referatului nr.    se                         
 
                 D     E     C     I     D    E : 
   

- respingerea contestatiei formulata de petent impotriva Deciziei de 
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale 
nr. ....... prin care s-a stabilit o diferenta in minus in suma de ....... lei 
reprezentind accesorii aferente impozitului pe venituri din activitati 
independente, ca fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta. 
 

- prezenta decizie se comunica la : 
                                                           - Dl. ....... ....... 
                                                           - AJFP Timis 

  Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timis in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.  
 
 
 
                             DIRECTOR  GENERAL           
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