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          DECIZIA Nr.63 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2006 
  
 
              Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SA. 
  
          SC X SA contest� Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, încheiate la data de ...2006 de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Deva �i care vizeaz� suma 
total� de … lei reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente 
urm�toarelor obliga�ii fiscale: impozit pe veniturile din salarii, contribu�ia 
de asigur�ri sociale datorat� de angajator, contribu�ia individual� de 
asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i �i contribu�ia pentru înv���mântul 
de stat. 
 
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.177 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
         
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.175 �i 
art.179 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã 
fiscalã, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara se poate investi cu 
analizarea pe fond a constat�rilor organelor de control, în condi�iile 
în care contesta�ia depus� nu poart� semn�tura contestatorului �i 
nu s-a f�cut dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului SC X 
SA, în sarcina careia au fost  stabilite obliga�iile fiscale contestate.  
 
       In fapt, contesta�ia înregistrat� la Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara sub nr…/...2006 nu poart� semn�tura 
contestatorului ci doar amprenta �tampilei persoanei juridice în sarcina 
c�reia au fost stabilite obliga�iile fiscale contestate �i semn�tura 
directorului economic.  
 
 In drept, Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, precizeaz�: 
 
    ART.176  “Forma �i con�inutul contesta�iei 
     (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
 [...] 
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 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.” 
 
   ART.183 “Solu�ionarea contesta�iei 
 (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 
asupra excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se 
constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la 
analiza pe fond a cauzei.” 
   
   ART.187 “Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale 
    (1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� 
neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� 
f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
 
        De asemenea, prevederile Ordinuluinr.519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, stipuleaz�: 
    “2.2. In situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care 
privesc depunerea împuternicirii, semn�tura, precum �i 
�tampilarea, în original, organele de solu�ionare competente vor 
solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu 
confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea 
acesteia s� îndeplineasc� aceste cerin�e. In caz contrar, contesta�ia 
va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei.”  
 
         Cu adresa nr…/26.06.2006 emis� de Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara, Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, s-a 
solicitat contestatorului ca în termen de 5 zile de la comunicarea adresei, 
s� fac� dovad� formul�rii contesta�iei de c�tre o persoan� cu calitate 
procesual� de a contesta. 
        Adresa a fost comunicat� la data de 30.06.2006.    
        Pân� la data solu�ion�rii contesta�iei, nu s-a primit niciun r�spuns 
din partea contestatorului. 
 
         Având în vedere cele re�inute, prevederile legale enun�ate �i �inând 
cont de faptul c� respectiva contesta�ie nu poart� semn�tura titularului 
dreptului procesual, nu se dovede�te calitatea de împuternicit al 
contestatorului, contesta�ia se va respinge ca nefiind îndeplinite condi�iile 
procedurale.  
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 Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.187 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de 
procedura fiscal�, se  
 
                                                   DECIDE: 

 
 

 Respingerea contesta�iei formulate de SC X SA pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale, privind suma de ... lei 
reprezentând accesorii aferente obliga�iilor fiscale. 
 
 
           
 
              


