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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI .....                                                          
 

 
DECIZIA NR. 82 

din 11.09.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

persoana fizic� .....din localitatea ..... 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului ..... sub nr. .....din 04.08.2008 
 

 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ..... a  

fost  sesizat�  de  Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
.....prin adresa nr. .....din 30.07.2008, înregistrat�  la  Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 04.08.2008, cu privire la 
contesta�ia formulat� de  persoana fizic� ....., având domiciliul fiscal în 
localitatea .....,. 

Persoana fizic� .....contest� Actul constatator nr. ..... din 
20.11.2002 �i Procesul verbal nr. .....din 22.11.2002, emise de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., privind  suma  de .....lei, 
reprezentând: 
                        -    ..... lei taxe vamale; 
                        -    …. lei comision vamal; 
                        -     …. lei accize; 
                        -    ..... lei TVA;  
                        - .....lei major�ri de întârziere; 
                        -    ..... lei penalit��i de întârziere.  
 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia  General�  a  
Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ..... se poate învesti cu solu�ionarea pe 
fond a contesta�iei, în condi�iile în care acesta a fost formulat� de o 
persoan� f�r� calitate procesual�. 

 
În fapt, Actul constatator nr. ..... din 20.11.2002 �i Procesul 

verbal nr. .....din 22.11.2002 sunt  emise de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize 
�i Opera�iuni Vamale .....pe numele societ��ii de caritate .........., iar 
contesta�ia este formulat� împotriva acestor acte administrative fiscale de 
persoana fizic� ....., ce a fost împuternicit� de societatea respectiv� s� aduc� 
un autoturism din ............  
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În drept, sunt aplicabile prevederile art. 205 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se prevede c�:  

„Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor 

acte administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. 
Contesta�ia este o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la 
ac�iune al celui care se consider� lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� 
c� a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau 
prin lipsa acestuia.” 

La art. 206 din acela�i act normativ se prevede c�: 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(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�; 
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.” 

 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004, prevede urm�toarele: 

„175.2. În situa�ia în care contesta�ia este formulat� 
printr-un împuternicit al contestatorului, organele de solu�ionare 
competente vor verifica împuternicirea, care trebuie s� poarte 
semn�tura �i �tampila persoanei juridice contestatoare, dup� caz.” 

 
Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� este 

îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în drepturile 
sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 

Întrucât actele administrative fiscale atacate nu sunt pe numele 
contestatorului, respectiv a persoanei fizice ....., nu rezult� c� acesta a fost 
lezat în drepturile sale prin emiterea acestor acte. 

Având în vedere c� persoana fizic� .....contest� Actul 
constatator nr. ..... din 20.11.2002 �i Procesul verbal nr. .....din 22.11.2002, 
care nu sunt emise pe numele s�u, ci pe numele societ��ii .........., Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....., prin adresa nr. .....din 
07.08.2008, transmis� cu confirmarea de primire nr. ..... la data de 
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26.08.2008, a solicitat contestatorului s� prezinte în termen de cinci zile de la 
primirea adresei împuternicirea în original �i în form� autentic� prin care s-a 
convenit s� reprezinte societatea respectiv� în solu�ionarea contesta�iei 
împotriva actelor administrative contestate, conform procedurii legale.  

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ..... sub nr. ..... din 29.08.2008, persoana fizic� 
.....precizeaz� c� nu este în m�sur� s� prezinte acest document �i c� a fost 
doar împuternicit de conducerea societ��ii s� aduc� un autoturism în �ar�, 
pentru simplu motiv c� de�inea la acea dat� viz� de Austria.  

Totodat�, consider� c� în mod gre�it autoritatea vamal� s-a 
îndreptat împotriva sa pentru recuperarea datoriei vamale. 

Având în vedere c� persoana fizic� .....nu face dovada c� a fost 
împuternicit� s� formuleze contesta�ie în aceast� cauz�, contesta�ia nu poate 
fi solu�ionat� pe fond. 

 
Potrivit art. 213 alin. (5) �i 217 alin. (1) din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

„Art. 213 
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. 217 
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.” 

 
Totodat�, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 �i 9.3 din 

Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin 
Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 
519/2005, 

„2.2. În 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. În caz contrar, contesta�ia va fi respins�, 
f�r� a se mai antama fondul cauzei. […] 
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9.3. În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� 
pot fi urm�toarele: nerespectarea termenului de depunere a contesta�iei, 
lipsa calit��ii procesuale, lipsa capacit��ii, lipsa unui interes legitim, 
contestarea altor sume �i m�suri decât cele care au f�cut obiectul actului 
atacat.” 

Prin urmare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
..... nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, drept pentru care, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� de persoana fizic� .....ca fiind 
introdus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta.  

Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  
în  temeiul prevederilor art. 205, 206, 213 alin. (5) �i 217 alin. (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 175.2 din Normele 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004, pct. 
2.2 �i 9.3 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
aprobate prin Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 519/2005, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                    D E C I D E: 
 
 

-  Respingerea contesta�iei formulat� de persoana fizic� 
.....din localitatea ..... ca fiind introdus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a 
contesta.  

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen 
de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
PROCEDUR�: - contesta�ie formulat� de o persoan� f�r� calitate procesual� 
 

- art. 213 alin. (5) �i 217 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare 
 


