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D E C I Z I A nr.1708/626/15.07.2014 

        privind solu�ionarea contesta�iei depus� de X din Germania, prin 
imputernicit Y, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timisoara sub nr. …/17.06.2014, 
 
 
 
          Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timisoara a fost 
sesizat� cu adresa nr. …/02.06.2014, emis� de Direc�ia General� de Solu�ionare 
a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care în 
baza prevederilor art.3 alin.(1) din ORDINUL PRESEDINTELUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 3333 /2011, a delegat în 
favoarea D.G.R.F.P. Timisoara competen�a de solu�ionare a contesta�iei 
formulat� de X din Germania …, cod de inregistrare in scopuri de TVA: DE …, 
prin imputernicit Y. 
           Prin urmare, cu adresa nr. …/…/28.05.2014, s-a înaintat dosarul 
contesta�iei, spre competent� solu�ionare Serviciului Solu�ionare Contesta�ii din 
cadrul DGRFP Timisoara. 
           X din Germania, contesta decizia nr. .../12.04.2011 de rambursare a taxei 
pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile nestabilite în România, 
stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, emis� de Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Municipiului 
Bucure�ti �i care vizeaz� suma total� de ... lei, reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat� respins� la rambursare. 
 
        
          Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, potrivit celor men�ionate 
în referatul nr. ...R/16.12.2013 cu propunerile de solu�ionare, Decizia nr. 
.../12.04.2011 a fost primit� de petent� în data de 27.04.2011, la dosarul cauzei 
existând anexat� confirmarea de primire a deciziei. Contesta�ia a fost 
înregistrat� la Registratura General� a Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
municipiului Bucure�ti, sub nr. .../27.05.2013. 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i având în vedere 
prevederile art.3 alin.(1) din ORDINUL AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 3333 / 2011 privind condi�iile de delegare a 
competen�ei de solu�ionare a contesta�iilor altui organ de solu�ionare, precum �i 
dispozi�iile exprese ale art.17 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.74 / 
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2013, coroborat cu art.12 din Hot�rârea Guvernului nr. 520 / 2013, se re�in 
urm�toarele: 
          Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara, prin Serviciul de Solu�ionare a  Contesta�iilor, se 
poate investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei în condi�iile în care X din 
Germania, prin imputernicit Y nu a respectat dispozi�iile obligatorii ale art. 206 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, respectiv nu a facut dovada calitatii de imputernicit a persoanei care 
a semnat contesta�ia.  
 
           În fapt, organele fiscale din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a Municipiului Bucure�ti, prin Decizia nr. .../12.04.2011 de rambursare 
a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile nestabilite în 
România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, au respins la 
rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în suma total� de 3817,37 lei . 
          Împotriva Deciziei nr. .../12.04.2011, Z din Germania…r, cod de 
inregistrare de TVA …, pentru X din Germania, …, cod de inregistrare in 
scopuri de TVA:  
DE … a formulat �i a depus contesta�ie înregistrat� la Registratura General� a 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a municipiului Bucure�ti, sub nr. 
.../27.05.2011, contesta�ia fiind semnat� de imputernicit Y, fara a anexa actul de 
împuternicire, în original sau în copie legalizat�. 
        
 
       La dosarul contestatiei exista anexat� ( în copie ) o împuternicire data de X 
din Germania pentru doamna Y, însa dup� cum rezult� din continutul 
împuternicirii, aceasta priveste cererea de restituire TVA nr. …/18.06.2009 cu 
nr. de referinta …. 
            Prin adresa nr. …/18.02.2013, Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor 
din cadrul Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice Bucure�ti, a 
solicitat doamnei Y : 
“…întrucât contesta�ia depus� este formulata prin imputernicit, urmeaz� ca, în 
termen de 5 zile de primirea prezentei, s� transmite�i la registratura 
D.G.R.F.P.B. din str. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, Bucure�ti, o adresa la 
care sa anexati fie contestatia asa cum a fost inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub 
nr. .../27.05.2011, semnata si stampilata in original de societatea nerezidenta X 
din Germania, fie imputernicirea in original sau in copie legalizata data pentru 
doamna Y,  in vederea formularii si semnarii contestatiei…” 
            Petenta nu a r�spuns solicit�rilor, cu toate c� a primit adresa nr. 
.../18.12.2013 în data de 31.12.2013, la dosarul cauzei existând anexat�, în 
original, confirmarea de primire a adresei. 
            Astfel, se constat� c� de�i pana la data solutionarii contestatiei, i s-a 
acordat imputernicitului societatii nerezidente un termen rezonabil pentru a 
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suplini lipsurile despre care a fost informat�, aceasta nu a întreprins diligen�ele 
necesare în vederea complet�rii contesta�iei sale, astfel c� o asemenea cerere nu 
îndepline�te condi�iile imperative prev�zute de Codul de procedur� fiscal� 
pentru a fi analizate pe fond. 
            În drept, potrivit prevederilor art.23 alin.(2) din Directiva 2008/9/CE a 
Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilirea normelor detaliate privind 
rambursarea taxei pe valoare ad�ugat�, prev�zut� în Directiva 2006/112/CE, 
c�tre persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de 
rambursare:  
“(2) Contesta�ii împotriva deciziilor de respingere a unor cereri de rambursare 
pot fi depuse de c�tre solicitant la autorit��ile competente ale statului membru 
de rambursare, în forma �i în termenele prev�zute pentru contesta�iile introduse 
de c�tre persoane stabilite în statul membru respectiv cu privire la cererile de 
rambursare.”  
            Astfel, dispozi�iile O.G Nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz� 
urm�toarele:  
“ART. 18 Împuternici�ii 
    (1) În rela�iile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un 
împuternicit. Con�inutul �i limitele reprezent�rii sunt cele cuprinse în 
împuternicire sau stabilite de lege, dup� caz. Desemnarea unui împuternicit nu 
îl împiedic� pe contribuabil s� î�i îndeplineasc� personal obliga�iile fiscale, 
chiar dac� nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2). 
    (2) Împuternicitul este obligat s� depun� la organul fiscal actul de 
împuternicire, în original sau în copie legalizat�. Revocarea împuternicirii 
opereaz� fa�� de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare. 
    (3) În cazul reprezent�rii contribuabililor în rela�iile cu organele fiscale prin 
avocat, forma �i con�inutul împuternicirii sunt cele prev�zute de dispozi�iile 
legale privind organizarea �i exercitarea profesiei de avocat. 
   ART. 206 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.” 
           De asemenea, ORDINUL PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE 
DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, la pct. 2.2. – 2.4 �i pct 3.2 se 
prevede c�: 
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   “2. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedur� fiscal� - 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
    2.2. În situa�ia în care contesta�ia este formulat� printr-un împuternicit al 
contestatorului, organele de solu�ionare competente vor verifica 
împuternicirea, iar, în cazul în care contestatorul se afl� în procedur� de 
insolven��/ reorganizare/faliment/lichidare, contesta�ia va purta semn�tura �i 
�tampila administratorului special/administratorului judiciar sau a 
lichidatorului, dup� caz. 
  2.3. În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care privesc 
depunerea în original a împuternicirii sau în copie legalizat�, semn�tura, 
precum �i �tampilarea acesteia, organele de solu�ionare competente vor solicita 
contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, ca în 
termen de 5 zile de la comunicare s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În caz 
contrar, contesta�ia va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei. 
  2.4. Confirm�rile de primire se vor anexa la dosarul cauzei. 
  3.2. Dosarul contesta�iei va cuprinde: contesta�ia în original, care trebuie s� 
poarte semn�tura persoanei îndrept��ite, precum �i amprenta �tampilei, în 
cazul contestatorului persoan� juridic�, împuternicirea avoca�ial� în original 
sau în copie legalizat�, dup� caz, actul prin care se desemneaz� 
administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul 
administrativ fiscal atacat, în copie, precum �i anexele acestuia, copii ale 
documentelor care au leg�tur� cu cauza supus� solu�ion�rii, documentele 
depuse de contestator �i sesizarea penal� în copie, dac� este cazul.” 
            Având în vedere c� pân� la data solu�ion�rii contesta�iei petenta nu a 
r�spuns solicit�rilor Serviciului de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul 
Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice Bucure�ti din adresa nr. 
.../18.12.2013, cu toate c� a primit adresa în data de 31.12.2013, la dosarul 
cauzei existând anexat�, în original, confirmarea de primire a adresei, rezult� c� 
în cauz� nu s-a dovedit calitatea procesual� activ� a doamnei Y pentru X din 
Germania, printre condi�iile de admisibilitate a ac�iunii fiind �i calitatea 
procesual� activ� (art. 206 lit. e) din Codul de procedur� fiscal�, republicat), 
care presupune identitate între persoana petentei �i dreptul dedus judec��ii .  
          Calitatea de parte în procedura administrativ� de solu�ionare a contesta�iei 
se dobânde�te prin exercitarea ac�iunii, ceea ce semnific� aspectul c� în m�sura 
în care anumite condi�ii sunt necesare pentru exerci�iul ac�iunii, în accea�i 
m�sur� ele sunt �i condi�ii pentru a fi parte în procedura administrativ� de 
solu�ionare a contesta�iei 
          O condi�ie pentru a fi parte în procedura administrativ� de solu�ionare a 
contesta�iei este ca interesul s� fie legitim, juridic, respectiv s� fie în leg�tur� cu 
preten�ia formulat�, cu dreptul subiectiv civil sau cu situa�ia juridic� legal� 
pentru a c�rei realizare demersul procedurii este obligatoriu. 
          Având în vedere cele precizate, se re�ine c� petenta nu a f�cut dovada c� 
este titularul dreptului în raportul juridic dedus judec��ii, neprezentând niciun 
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document din care s� rezulte calitatea procesual� activ� a sa, astfel încât 
Direc�ia General� Regionala a Finan�elor Publice Timisoara nu se poate investi 
cu solu�ionarea pe fond a cauzei, a�a dup� cum prevede art. 213 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�:  
“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.”, 
coroborat cu ORDINUL PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  care la pct. 9.3. – 9.4 prevede c�: 
    
 “9. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ionarea contesta�iei 
    9.3. Organul de solu�ionare competent va verifica existen�a excep�iilor de 
procedur� �i, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la solu�ionarea pe 
fond a contesta�iei. 
    9.4.În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� �i de fond pot fi 
urm�toarele: excep�ia de nerespectare a termenului de depunere a contesta�iei, 
excep�ia de necompeten�� a organului care a încheiat actul contestat, excep�ia 
lipsei semn�turii sau a �tampilei de pe contesta�ie, excep�ia lipsei de interes, 
excep�ia lipsei de calitate procesual�, prescrip�ia, puterea de lucru judecat etc” 
        În spe�� sunt incidente prevederile art. 217 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care arat�:  
   “CAP. 4  Solu�ii asupra contesta�iei 
     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.”, 
coroborate cu prevederile pct. 12.1. din ORDINUL PRE�EDINTELUI 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  care 
precizeaz�:  
    “12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 217 din Codul de procedur� fiscal� -        
Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
    12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
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    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�;” 
       Având în vedere cele prezentate mai sus, contesta�ia formulat� de X, prin 
imputernicit Y, urmeaz� a fi respins� ca fiind depus� de o persoan� lipsit� de 
calitatea procesual� de a contesta, re�inându-se culpa procedural� în care se afl� 
petenta prin în care se afl� petenta prin nedepunerea la dosarul contesta�iei a 
documentelor din care s� rezulte calitatea sa procesual�.  
        Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i a OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului                                       
nr.                                              se  

D   E   C   I   D   E  : 
 
 
           1. Respingerea contesta�iei, formulat� de X, prin imputernicit Y, 
împotriva Deciziei nr. .../12.04.2011 de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru 
al Uniunii Europene, �i care vizeaz� suma total� de … lei reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat� respins� la rambursare, ca fiind depus� de o persoan� lipsit� 
de calitatea de a contesta. 
 
             2. Prezenta decizie se comunic� la: 
                              - X 
                              -DGRFP Bucuresti – Administra�ia Fiscal� pentru    
                                Contribuabuli  Nereziden�i – Serviciul Reprezentan�e   
                                Str�ine, Ambasade �i   Administrare a  Contribuabililor  
                                Nereziden�i. 
                                
  
                Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de 
atac �i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 


