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DECIZIA NR. _133____ 
din ______15.12.2009____ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
persoana fizic� ........................ 

din municipiul Suceava,  
Str. ………………, jude�ul Suceava, 

pentru ........................, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. …………… 
 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava prin adresa nr. 
…………….., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. …………, cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
........................, cu domiciliul în municipiul Suceava, Str. ………….., jude�ul 
Suceava. 

 
Persoana fizic� ........................ contest� Decizia de impunere din oficiu 

înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava sub  nr. 
……….., emis� în baza Referatului privind stabilirea din oficiu a obliga�iilor fiscale, 
înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava sub  nr. 
………., emise pe numele ........................, privind suma total� de ........................, 
reprezentând impozit pe profit. 

 
Având în vedere prevederile art. 205 �i 209 din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze contesta�ia. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei în 
condi�iile în care contesta�ia a fost depus� de o persoan� lipsit� de calitate 
procesual�. 

 
În fapt, Decizia de impunere din oficiu nr. ........................ a fost emis� pe 

numele ........................  �i nu pe numele persoanei fizice ......................... 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : 0230 521 358 int 614 
Fax : 0230 215 087 
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Persoana fizic� ........................ contest� Decizia de impunere din oficiu nr. 
........................, emis� pe numele ........................, f�r� a avea dreptul de a reprezenta 
societatea �i de a ac�iona în numele acesteia. 

La dosarul cauzei se reg�se�te în copie Certificarea emis� de Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Suceava din data de 29.10.2009, 
�tampilat� �i semnat� pentru conformitate la data de 10.12.2009, din care rezult� c� 
........................ a fost radiat� la data de 29.10.2009, în baza încheierii judec�torului 
delegat nr. …….. din 29.10.2009. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 17 din OG 92/2003 privind Codul 

de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz� c�: 
 
ART. 17 
“Subiectele raportului juridic fiscal 
(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit��ile 

administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum �i alte persoane care dobândesc 
drepturi �i obliga�ii în cadrul acestui raport. 

(2) Contribuabilul este orice persoan� fizic� ori juridic� sau orice alt� 
entitate f�r� personalitate juridic� ce datoreaz� impozite, taxe, contribu�ii �i alte 
sume bugetului general consolidat, în condi�iile legii”. 
 

Potrivit textului de lege men�ionat mai sus, se re�ine c� unul dintre 
subiectele raportului juridic fiscal este contribuabilul, acesta reprezentând orice 
persoan� fizic� ori juridic� sau orice alt� entitate f�r� personalitate juridic� ce 
datoreaz� impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume bugetului general consolidat, în 
condi�iile legii. 

 
Din actele exitente la dosarul cauzei rezult� c� decizia de impunere 

contestat� a fost emis� pe numele ......................... 
 
Conform Certific�rii emise de Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� 

Tribunalul Suceava din data de 29.10.2009, �tampilat� �i semnat� pentru conformitate 
la data de 10.12.2009, existente în copie la dosarul cauzei, ........................ a fost 
radiat� la data de 29.10.2009, deci �i-a încetat existen�a la aceast� dat�. 

 
Prin urmare, persoana fizic� ........................, chiar dac� a fost  

reprezentantul ........................, acesta nu mai poate reprezenta �i nu mai poate ac�iona 
în numele societ��ii în rela�iile cu ter�ii dup� data de 29.10.2009.  

De asemenea, dup� data radierii societ��ii persoana fizic� nu mai are 
dreptul de a formula contesta�ie împotriva unei decizii de impunere emise pe numele 
agentului economic. 

Rezult� c� la data depunerii contesta�iei, respectiv la data de 23.11.2009, 
societatea era deja radiat�, iar persoana fizic� ........................ nu mai avea calitatea 
de reprezentant al societ��ii, deci nu mai avea calitate procesual�, iar contesta�ia în 
aceast� situa�ie a fost depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta. 
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• Art. 205 din OG 92/24.12.2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 

republicat�, prevede dreptul la contesta�ie:  
 
ART. 205 
“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. 

[…]”. 
 

• Art. 2 din OG 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
stipuleaz� c�: 

 
ART. 2 
“Raportul Codului de procedur� fiscal� cu alte acte normative 
(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 

datorate bugetului general consolidat, prev�zute la art. 1, se îndepline�te potrivit 
dispozi�iilor Codului de procedur� fiscal�, ale Codului fiscal, precum �i ale altor 
reglement�ri date în aplicarea acestora. 

(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru 
administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat. 

(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic� prevederile Codului de 
procedur� civil�”. 
 

Din acest text de lege rezult� c� administrarea impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat sunt reglementate 
de codul de procedur� fiscal�, iar acolo unde acesta nu dispune, se aplic� prevederile 
Codului de procedur� civil�. 
 

• Astfel, la art. 137 din Codul de procedur� civil�, republicat�, se stipuleaz� c�: 
 
ART. 137 
“Instan�a se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de procedur�, 

precum �i asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, 
cercetarea în fond a pricinii. 

Excep�iile nu vor putea fi unite cu fondul decât dac� pentru judecarea 
lor este nevoie s� se administreze dovezi în leg�tur� cu dezlegarea în fond a 
pricinii”. 
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Având în vedere c� în cazul în spe�� subiectul raportului juridic este 
inexistent, potrivit textelor de lege men�ionate, organul de solu�ionare competent se 
va pronun�a asupra excep�iei de procedur�. 
 

• Pct. 9.3 �i pct. 13.1 lit. b din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 

 
“9. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 182 - Solu�ionarea contesta�iei 
[…] 
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. 

[…]”. 
 
„13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta�iei 

pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
b) fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta, în 

situa�ia în care aceasta este formulat� de o persoan� fizic� sau juridic� lipsit� de 
calitate procesual�; 

[…]”. 
 

• Alin. 1 al art. 217 "Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale" din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul fiscal, republicat�, prevede: 

 
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. 

(2) Contesta�ia nu poate fi respins� dac� poart� o denumire gre�it�”. 
 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� în situa�ia în care se constat� 

neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, contesta�ia se va respinge f�r� a se proceda 
la analiza pe fond a cauzei. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� petentul a depus 
contesta�ia la data de 23.11.2009, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava sub nr. …………….. 
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Conform certific�rii existente în copie la dosarul cauzei, societatea a fost 
radiat� la data de 29.10.2009, de unde rezult� c�, dup� aceast� dat�, fostul 
administrator nu are dreptul de a reprezenta societatea în rela�iile cu organul fiscal. 

 
Având în vedere c�, la data depunerii contesta�iei, ........................ nu mai 

are calitatea de subiect al raportului juridic fiscal, societatea fiind radiat�, rezult� c� 
nici fostul administrator nu mai poate reprezenta �i nu mai poate ac�iona în numele 
societ��ii, în ceea ce prive�te drepturile �i obliga�iile în raport cu statul. Se conchide 
c� depunerea contesta�iei de c�tre persoana fizic� ........................ nu îndepline�te 
condi�iile procedurale în ceea ce prive�te calitatea procesual� a persoanei care 
formuleaz� contesta�ia. 

 
Având în vedere c� persoana fizic� nu poate reprezenta societatea, aceasta 

fiind radiat� la data de 29.10.2009, rezult� c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, întrucât a fost 
depus� de o persoan�  care nu are calitate procesual�, drept pentru care se va 
respinge contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere din oficiu înregistrat� 
la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava sub  nr. ........................, 
emis� pe numele ........................, pentru suma total� de ........................, ca fiind 
depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 2, art. 17, art. 205, art. 217 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, art. 137 din Codul de procedur� civil�, republicat�, pct. 
9.3, pct. 13.1 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu art. 216 din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 
 

D E C I D E : 

 

 

 

1. Respingerea contesta�iei formulate de persoana fizic� ........................, 
ca fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta, formulat� 
împotriva Deciziei de impunere din oficiu înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava sub  nr. ........................, emis� în baza Referatului 
privind stabilirea din oficiu a obliga�iilor fiscale, înregistrat la Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Suceava sub  nr. ........................, emise pe numele 
........................, privind suma total� de ........................, reprezentând impozit pe 
profit. 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 

DIRECTOR  COORDONATOR, 
……….. 

 


