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DECIZIA  nr.33/31.03.2008

DirecŃia   Generală  a  FinanŃelor  Publice  Mureş  a  fost  sesizată de
AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş - Serviciul Gestiune Registru
Contribuabili şi DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr..../19.02.2008,
înregistrată sub nr..../11.03.2008, asupra contestaŃiei formulate de d-na ...,
domiciliată în Tg.Mureş, str. ..., nr...., împotriva Deciziei de impunere din oficiu
nr..../28.12.2007 pe anul 2003, comunicată petentei la data de 04.01.2008, potrivit
confirmării de primire anexată în copie la dosarul cauzei.

ContestaŃia, înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş
sub nr..../25.01.2008, a fost depusă în termenul prevăzut la art.207 alin.(1) din
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Suma contestată este de ... lei reprezentând impozit pe venit.
Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.205 şi art.209

alin.(1) lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură

fiscală, republicată, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş, prin Biroul
SoluŃionare ContestaŃii, este legal învestită să se pronunŃe asupra contestaŃiei
formulate.

Cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice Mureş, prin Biroul Solu Ńionare ContestaŃii, se poate învesti cu analiza
pe fond a contestaŃiei formulate împotriva deciziei de impunere din oficiu pe
anul 2003, în condiŃiile în care contestatorul este lipsit de calitate procesuală.

În fapt , împotriva Deciziei de impunere din oficiu nr..../28.12.2007 pe
anul 2003, întocmitã de AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş - Serviciul
Gestiune Registru Contribuabili şi DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice, a fost
formulatã contestaŃia înregistrată la A.F.P. Tg.Mureş sub nr..../25.01.2008, purtând
semnãtura şi ştampila Cabinetului individual de avocaturã ..., fără a fi însoŃită de
împuternicirea avocaŃială. 

Cu adresa nr..../12.03.2008, Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul
D.G.F.P. Mureş a solicitat d-nei ..., în temeiul pct. 2.2 din InstrucŃiunile pentru
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul preşedintelui AgenŃiei
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NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 519/2005, ca în termen de 5 zile de la primirea
acesteia, să comunice împuternicirea avocaŃială în original, în caz contrar contestaŃia
urmând a fi respinsă fără a se mai antama fondul cauzei. Adresa nr. .../12.03.2008 a
fost comunicată petentei la data de 15.03.2008, potrivit confirmării de primire
anexată la dosarul cauzei.

Până la data emiterii prezentei decizii, petenta nu a dat curs celor
solicitate de D.G.F.P. Mureş - Biroul SoluŃionare ContestaŃii în ceea ce priveşte
îndeplinirea formalităŃilor procedurale privind prezentarea împuternicirii avocaŃiale
în original.

În aceste condiŃii şi având în vedere faptul că pe contestaŃie nu se
regăseşte semnătura d-nei ..., se reŃine că această contestaŃie nu îndeplineşte
condiŃiile procedurale prevăzute de art.206 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, care stipuleazã:
"ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaŃiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaza;
e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi

ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calitaŃii de împuternicit al
contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.", 

şi respectiv pct.175.2 din Normele metodologice de aplicare a
OrdonanŃei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1050/2004, care precizează: "În situaŃia în
care contestaŃia este formulată printr-un împuternicit al contestatorului,
organele de soluŃionare competente vor verifica împuternicirea, care trebuie să
poarte semnătura şi ştampila persoanei juridice contestatoare, după caz." 

Sarcina justificării calităŃii procesuale active aparŃine contestatorului
care în cadrul acŃiunii introduse în contenciosul administrativ fiscal trebuie să
expună motivele de fapt şi de drept  din care să rezulte că a fost lezat în drepturile
sale printr-un act administrativ fiscal sau lipsa acestuia. Calitatea procesuală activă
presupune existenŃa unei identităŃi între persoana contestatorului şi persoana care
este titular al dreptului în raportul juridic fiscal, în speŃă, dovedirea acestei identităŃi
presupunând anexarea la contestaŃie a împuternicirii avocaŃiale în original. Lipsa
elementelor esenŃiale, printre care şi lipsa calităŃii de reprezentant, este sancŃionată
cu nulitatea cererii.

Conform art.213 alin.(5) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, "Organul de soluŃionare competent se va
pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor de procedura şi asupra celor de fond, iar
când se constata că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe
fond a cauzei", lipsa calităŃii procesuale fiind o excepŃie de procedură prevăzută la
pct. 9.3 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 519/2005.
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Potrivit pct.13.1 lit.b) din instrucŃiunile mai sus menŃionate,
"ContestaŃia poate fi respinsa ca:[...] fiind depusa de o persoana lipsita de
calitatea de a contesta, în situaŃia în care aceasta este formulata de o persoana fizica
sau juridica lipsita de calitate procesuala."

Având în vedere prevederile legale mai sus citate, precum şi situaŃia de
fapt reŃinută respectiv că semnatarul contestaŃiei nu a făcut dovada calităŃii de
împuternicit al d-nei ..., în temeiul dispoziŃiilor art.217 alin. (1) din OrdonanŃa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, unde se
precizează: "Dacă organul de soluŃionare competent constata neîndeplinirea
unei condiŃii procedurale, contestaŃia va fi respinsa fara a se proceda la analiza
pe fond a cauzei", urmează a se respinge contestaŃia ca fiind formulată de o
persoană lipsită de calitate procesuală.

Conform celor reŃinute, în raport cu actele normative enunŃate în
cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată se

                          
                                     
                                     DECIDE

Respingerea contestaŃiei formulate de d-na ..., domiciliată în
Tg.Mureş, str. ..., nr..., ca fiind formulatã de o persoanã lipsitã de calitate
procesualã.

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Mureş, în termen de 6
luni de la data comunicării.                                                

DIRECTOR EXECUTIV,
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