D E C I Z I E nr.
privind contesta ia formulat de persoana fizic autorizat X înregistrat la DGFP a
jude ului Arad sub nr. ../24.04.2013

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a fost sesizat de c tre
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad cu adresa nr. ../23.04.2013, înregistrat la
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr.
./24.04.2013
asupra contesta iei formulate de persoana fizic autorizat X , cu domiciliul în Arad,
str. ., jud. Arad, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Bihor sub nr. ./18.06.2013 i la Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr.
./18.04.2013, iar în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 17 din O.U.G. nr.
74/2013 coroborat cu art. 12 din H.G. nr. 520/2013 i art. 209 alin. (1) din Codul de
Procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice
Timi oara Serviciul Solu ionare Contesta ii a procedat la analizarea dosarului
contesta iei, constatând urm toarele:
Avocat
.. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de Impunere nr.
./18.01.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad pentru persoana fizic
autorizat X , solicitând revocarea acesteia, urmat de revocarea atribuirii codului de
înregistrare fiscal nr. RO . din 22.01.2013 i radierea petentei din eviden ele
fiscale ca persoan fizic pl titoare de TVA.
Suma contestat este de .. lei i reprezint taxa pe valoarea ad ugat cu
major ri de întârziere aferente.
Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedura reglementate de art. 206
i art. 207 din Codul de procedur fiscal , referitor la semn tura contestatarei sau a
împuternicitului acesteia i respectarea termenului de depunere a contesta iei,
organul de solu ionare a contesta iei a constatat c , pentru persoana fizic autorizat
X a formulat contesta ie avocat , aceasta purtând semn tura av. . si tampila
Cabinetului de Avocat ., iar la dosarul cauzei nu a fost depus împuternicirea
avoca ial pentru Cabinetul de Avocat .
Contesta ia a fost transmis prin fax, de la abonatul , fiind înregistrat la
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr.
din ..04.2013, în condi iile în care
actul atacat a fost comunicat petentei la data de 21.01.2013.
Cauza supus solu ion rii este dac Ministerul Finan elor Publice prin
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se poate investi cu
solu ionarea pe fond a contesta iei în condi iile în care petenta nu a respectat
dispozi iile obligatorii ale art. 206 i art. 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal republicat , respectiv la dosarul cauzei nu a fost
depus dovada calit ii de împuternicit a persoanei care a formulat i a semnat
contesta ia, iar contesta ia nu a fost depus în termenul legal.

În fapt, contesta ia depus pentru Persoana Fizic Autorizat X a fost
formulat de avocat
.., aceasta purtând semn tura si tampila Cabinetului de
avocat ., iar la dosarul cauzei nu a fost depus împuternicirea avoca iala, în
condi iile legii, pentru avocat ...
Cu adresa nr.
./07.05.2013 Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Arad, a solicitat contestatarei, conform pct. 2.3 din OPANAF nr.
450/2013, ca în termen de 5 zile de la data primirii solicit rii s completeze dosarul
contesta iei cu împuternicirea avoca ial în original sau în copie legalizat .
Solicitarea s-a transmis la domiciliul contestatarei X din Arad, str.
.,
jud.Arad.
La data de 03.06.2013, scrisoarea recomandat a fost restituit Direc iei
Generale a Finan elor Publice a jude ului Arad, cu men iunea destinatar lipsa
domiciliu - avizat .
Organul de solu ionare a contesta iei a transmis adresa cu solicit rile privind
completarea dosarului contesta iei la adresa contestatarei, conform pct. 2.3 din
OPANAF nr. 450/2013, îns aceasta a fost returnat , de i la dosar nu exist nici o
notificare privind schimbarea domiciliului, în conformitate cu prevederile art. 98 din
Codul de procedur civil .
In drept, în temeiul prevederilor art. 18 alin. 3 i art. 206 din Codul de
procedur fiscal , republicat :
Art. 18 Împuternici ii
(...)
(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 si continutul contestatiei
(1) Contestatia se formuleaza în scris i va cuprinde:
(...)
e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum i tampila
în cazul persoanelor juridice. Dovada calit ii de împuternicit al contestatorului,
persoana fizica sau juridic , se face potrivit legii.[...],
coroborat cu pct. 175.2 din NORME METODOLOGICE din 1 iulie 2004 de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala:
" 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 sa poarte semnatura i tampila persoanei juridice contestatoare, dup
caz."
si prevederile punctului pct. 2.3 din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscal , unde se precizeaza:

" 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.
Având în vedere starea de fapt confirmat de documentele existente la dosarul
cauzei i normele legale incidente, precitate, se re ine c în contesta ia ce poart
semn tura avocatei Faur Carmen i tampila Cabinetului de avocat Faur Carmen nu
s-a prezentat împuternicirea avoca ial , conform art. 18 alin. 3 din Codul de
procedur fiscal , astfel încât Direc ia General Regionala a Finan elor Publice
Timi oara 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 :
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.
In spe , sunt incidente i prevederile art. 217 din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :
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.
coroborat cu prevederile Ordinului nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal
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 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.
9.5. Excep iile de fond în procedura de solu ionare a contesta iilor pot fi
urm toarele: excep ia lipsei de interes, excep ia lipsei de calitate procesual ,
prescrip ia, puterea de lucru judecat i excep ia reverific rii pentru aceea i
perioad i pentru acelea i obliga ii fiscale.

coroborate cu prevederile pct. 12 din Ordinul nr. 2.137 din 25 mai 2011
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata :
12. Instruc iuni pentru aplicarea art. 217 - Respingerea contesta iei pentru
neîndeplinirea condi iilor procedurale
12.1. Contesta ia poate fi respins ca:
[ ]
b) fiind depus de o persoana lipsit de calitatea de a contesta, în situa ia în
care aceasta este formulat de o persoan fizic sau juridic lipsit de calitate
procesual ;
In raport de prevederile legale prezentate mai sus, în condi iile în care din
documentele existente la dosarul cauzei precum i urmare demersurilor f cute de
organele de solu ionare în virtutea rolului activ pe care îl au în solu ionarea
contesta iilor, nu s-a putut demonstra c , persoana care a formulat contesta ia
respectiv Cabinet Avocat
.., are calitate procesual în condi iile în care la dosarul
contesta iei nu a fost depus împuternicirea avoca ial , contesta ia va fi respins f r
a se mai antama fondul cauzei, ca fiind depus de o persoan lipsit de calitatea de a
contesta, în lipsa împuternicirii avoca iale la dosarul cauzei, conform legii.
Mai mult, urmare ac iunii înregistrat la Tribunalul Arad, de c tre avocat .
pentru Persoana Fizic Autorizat X , care a f cut obiectul dosarului nr.
/108/2013 al acestei instan e, D.G.F.P. a jud. Arad cu Întâmpinarea nr.
/27.05.2013 a adus la cuno tin a reclamantei solicitarea nr. ./07.05.2013 de
completare a dosarului contesta iei cu împuternicirea avoca ial în original sau în
copie legalizat , conform legii, astfel c neprimirea de c tre contestatara Persoana
Fizic Autorizat X , a adresei nr. /07.05.2013 pe motivul lipsei acesteia de la
domiciliu a fost complinit prin transmiterea de c tre D.G.F.P. a jud. Arad a
fotocopiei solicit rii nr.
/07.05.2013 împreun
cu Întâmpinarea nr.
./27.05.2013, c tre Tribunalul Arad.
Inveder m c pân la data prezentei dosarul contesta iei nu a fost completat
de c tre petenta Persoana Fizic Autorizat X cu împuternicirea avoca ial conform
legii, astfel c urmeaz a se respinge contesta ia formulat pentru aceasta de c tre
avocat . ca fiind formulat de o persoan lipsit de calitatea de a contesta.
În ceea ce prive te respectarea termenului legal de depunere a contesta iei
formulat împotriva Deciziei de Impunere nr. ./18.01.2013 emis de Activitatea
de Inspec ie Fiscal Arad, s-au re inut urm toarele:
În vederea verific rii îndeplinirii procedurii de depunere a contesta iei de
c tre petenta X persoan fizic autorizat , prin avocat , contesta ie înregistrat la
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr. /18.04.2013 i care a fost transmis
de la sediul Cabinetului Avocat
.
fax nr.
prin fax c tre Activitatea de
Inspec ie Fiscal Arad la fax nr. , aflându-ne în prezen a refuzului petentei de a
face dovada îndeplinirii procedurii de depunere a contesta iei, solicitat de
autoritatea fiscal cu adresa nr. ../07.05.2013, în conformitate cu dispozi iile art.

52 coroborat cu art. 207 din Codul de Procedur Fiscal republicat, D.G.F.P. a jud.
Arad cu adresa nr. ./28.06.2013 a solicitat operatorului de telefonie S.C. . S.A.
s comunice, dac în ziua de 20 februarie 2013 s-a transmis un fax de la num rul
., apar inând re elei sale, la fax nr. . apar inând Activit ii de Inspec ie Fiscal
Arad; ar tând c adreseaz aceast solicitare deoarece contesta ia transmis de la
fax nr.
apar inând Cabinetului avocat .. are imprimat în partea de sus a
filelor data de 20 februarie 2013, contesta ia fiind recep ionat la num rul de fax
. apar inând Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad în data de
2013; a fost anexat
în copie raportul de activitate al num rului de fax
. din data de
2013,
con inând documentele recep ionate în data de
2013.
În considerarea solicit rii Tribunalului Arad din Dosar nr.
./108/2013,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr.
/16.07.2013, în leg tur cu stadiul solu ion rii contesta iei formulat de
reclamanta X PFA împotriva Deciziei de impunere nr.
./18.01.2013, s-a
comunicat acestei instan e c termenul de solu ionare al contesta iei a fost întrerupt
conform art. 70 alin. (2) din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de
procedur fiscal , de solicitarea formulat de Direc ia General a Finan elor Publice
a jude ului Arad la data de 28.06.2013, con inut în adresa nr. ., primit de
destinatarul SC . SA din Bucure ti la 12.07.2013, conform tampilei aplicat pe
originalul confirm rii de primire, existent la dosarul cauzei.
În lipsa r spunsului, la data de 31.07.2013, D.G.F.P. a jude ului Arad a
formulat o nou solicitare con inut în adresa nr.
./31.07.2013, la data de
21.08.2013 aceasta fiind transmis i prin fax c tre SC .. SA.
La data de 27.08.2013, cu adresa nr. ., înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad
sub nr. /28.08.2013 a transmis prin fax i prin po t , r spunsul s u, ar tând c în
ziua de 20.02.2013 de la nr. . s-au ini iat un num r de 5 apeluri la nr. ..
Inveder m c num rul de fax apar inând Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad,
organ emitent al deciziei contestate, este
., la acest num r fiind transmis
contesta ia formulat de avocat . pentru Persoana Fizic Autorizat X , în data de
18.04.2013, peste termenul legal de 30 de zile reglementat de art. 207 din Codul de
procedur fiscal , în condi iile în care Decizia de Impunere nr. /18.01.2013 a fost
comunicat petentei Persoana Fizic Autorizat X , în condi iile legii, la data de
21.01.2013.
În drept, sunt incidente prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , care
precizeaz urm toarele:
ART. 207
Termenul de depunere a contesta iei
(1) Contesta ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic rii
actului administrativ fiscal, sub sanc iunea dec derii."
Potrivit art. 68 din Codul de procedur fiscal , republicat :
ART. 68

Calcularea termenelor
Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor i îndeplinirea
obliga iilor prev zute de Codul de procedur fiscal , precum i de alte dispozi ii
legale aplicabile în materie, dac legea fiscal nu dispune altfel, se calculeaz
potrivit dispozi iilor Codului de procedur civil .
Totodat , în conformitate cu prevederile art. 180, art.181, art. 182, art. 184 i
art. 185 din Codul de procedur civil , republicat:
ART. 180
Stabilirea termenelor
(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instan
i reprezint
intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedur sau în care este
interzis s se îndeplineasc un act de procedur .
(2) În cazurile prev zute de lege, termenul este reprezentat de data la care se
îndepline te un anumit act de procedur .
(3) În cazurile în care legea nu stabile te ea îns i termenele pentru
îndeplinirea unor acte de procedur , fixarea lor se face de instan . La fixarea
termenului, aceasta va ine seama i de natura urgent a procesului.
ART. 181
Calculul termenelor
(1) Termenele, în afar de cazul în care legea dispune altfel, se calculeaz
dup cum urmeaz :
1. când termenul se socote te pe ore, acesta începe s curg de la ora zero a
zilei urm toare;
2. când termenul se socote te pe zile, nu intr în calcul ziua de la care începe
s curg termenul, nici ziua când acesta se împline te;
3. când termenul se socote te pe s pt mâni, luni sau ani, el se împline te în
ziua corespunz toare din ultima s pt mân ori lun sau din ultimul an. Dac
ultima lun nu are zi corespunz toare celei în care termenul a început s curg ,
termenul se împline te în ultima zi a acestei luni.
(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucr toare, termenul se
prelunge te pân în prima zi lucr toare care urmeaz .
ART. 182
Împlinirea termenului
(1) Termenul care se socote te pe zile, s pt mâni, luni sau ani se împline te la
ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedur .
(2) Cu toate acestea, dac este vorba de un act ce trebuie depus la instan sau
într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea înceteaz în acel loc
în mod legal, dispozi iile art. 183 fiind aplicabile. ( )
ART. 184
Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
(1) Termenele încep s curg de la data comunic rii actelor de procedur ,
dac legea nu dispune altfel.

(2) Se consider c actul a fost comunicat p r ii i în cazul în care aceasta a
primit sub semn tur copie de pe act, precum i în cazul în care ea a cerut
comunicarea actului unei alte p r i.
(3) Termenul procedural nu începe s curg , iar dac a început s curg mai
înainte, se întrerupe fa de cel lipsit de capacitate de exerci iu ori cu capacitate de
exerci iu restrâns , cât timp nu a fost desemnat o persoan care, dup caz, s îl
reprezinte sau s îl asiste.
(4) Termenul procedural se întrerupe i un nou termen începe s curg de la
data noii comunic ri în urm toarele cazuri:
1. când a intervenit moartea uneia dintre p r i; în acest caz, se face din nou o
singur comunicare la ultimul domiciliu al p r ii decedate, pe numele mo tenirii,
f r s se arate numele i calitatea fiec rui mo tenitor;
2. când a intervenit moartea reprezentantului p r ii; în acest caz, se face din
nou o singur comunicare p r ii.
ART. 185
Nerespectarea termenului. Sanc iuni
(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen,
nerespectarea acestuia atrage dec derea din exercitarea dreptului, în afar de
cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedur f cut peste termen este lovit
de nulitate.( ).
Se re ine c termenul de depunere a contesta iei prev zut de Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat are caracter
imperativ i începe s curg de la data comunic rii Deciziei de Impunere nr.
843/18.01.2013, respectiv de la data de 21.01.2013, dat la care decizia a fost
comunicat petentei.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c avocat Faur Carmen a
transmis prin fax contesta ia formulat împotriva Deciziei de Impunere nr.
/18.01.2013 la data de 18.04.2013 (conform Raportului de activitate al num rului
de fax
din data de
2013, con inând documentele recep ionate în data de 18
aprilie 2013), dep ind termenul de 30 de zile prev zut de art. 207 alin. (1) din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, înc lcându-se astfel dispozi iile imperative
referitoare la termenul de depunere.
În raport cu prevederile legale citate mai sus, rezult c petenta X avea
posibilitatea respect rii termenului de depunere al contesta iei, înregistrând-o la
organul care a emis Decizia de Impunere nr. ./18.01.2013 respectiv Activitatea de
Inspec ie Fiscal Arad, pân la data de 21.02.2013 inclusiv.
Deoarece nu s-au respectat condi iile procedurale impuse de Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 republicat privind Codul de procedur fiscal , cu privire la
termenul de depunere a contesta iei, dep indu-se termenul legal de depunere al
acesteia, se re ine c petenta X a dec zut din dreptul de a-i fi solu ionat pe fond
contesta ia i pentru condi ia procedural referitoare la respectarea termenului de
depunere a contesta iei.

Fa de cele prezentate mai sus, se re ine c Direc ia General Regional a
Finan elor Publice Timi oara 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 :
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.
În spe sunt incidente i prevederile art. 217 din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :
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 pct. 12.1 din Ordinul A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat :
12.1. Contesta ia poate fi respins ca:
a) nedepus la termen, în situa ia în care aceasta a fost depus peste termenul
prev zut de prezenta lege; .
Urmare faptului c Decizia de Impunere nr. ./18.01.2013 a fost comunicat
petentei în data de 21.01.2013, a a cum rezult din cele descrise mai sus, iar avocat
. a transmis prin fax contesta ia la Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad în data de
18.04.2013, rezult ca aceasta a fost depus cu întârziere fa de termenul prev zut
la art. 207 alin. 1 din Codul de Procedur Fiscal , republicat, motiv pentru care
contesta ia formulat împotriva Deciziei de Impunere nr. ./18.01.2013 urmeaz a
fi respins
i ca nedepus în termen, organul de solu ionare a contesta iei
nemaiprocedând la analiza pe fond a cauzei, în conformitate cu dispozi iile art. 217
din OG nr. 92/2003, republicat i având în vedere Instruc iunile de aplicare a
articolului din Codul de procedur fiscal , republicat, unde referitor la "Solu ionarea
contesta iei", sunt enumerate excep iile de procedur , respectiv:
"9.4. În solu ionarea contesta iilor, excep iile de procedur 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."
Pentru considerentele ar tate, in temeiul pct. 2.3, 9.3, 9.4, 9.5, 9.9,12.1 din
Ordinul nr. 450 din 2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului
IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, coroborat cu art. 206, art. 207, art. 213 i art. 217 din Ordonan a

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicata, în baza
referatului nr.
, se
DECIDE:
- respingerea contesta iei formulat pentru Persoana Fizic Autorizat X , cu
domiciliul în Arad, str. ., jud.Arad, de avocat ., împotriva Deciziei de Impunere
nr. ./18.01.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, pentru suma de
lei, ca fiind formulat de o persoan lipsit de calitatea de a contesta i nedepus
în termenul legal.
- prezenta decizie se comunica la:
- D-na X PFA
- AJFP Arad
Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la
primirea prezentei.
DIRECTOR GENERAL,
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