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DECIZIA  NR.120/2/xx.xx.2008
privind solutionarea contestatiei formulata de d-na

xx pentru dl. xx din localitatea  xx  ,
                                                str. xx   nr. 94 , Judetul Sibiu

                         Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu a fost sesizata de
Activitatea de Inspectie Fiscala  Sibiu cu adresa nr.xx/ xx.xx.2008. si inregistrata la
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu sub nr.xx/xx.xx.2008 asupra
contestatiei formulate de D-na xx pentru xx , impotriva masurilor dispuse prin Decizia de
impunere nr. xx/xx.xx.2008 privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de
inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente  in mod
individual si/ sau intr-o forma de asociere,   intocmita de Activitatea de Inspectie Fiscala
Sibiu .

                         Contestatia a fost depusa in termenul legal impus de art. 207 din OG
92/2003 R, fiind inregistrata la organul constatator  cu nr. xx/ din xx.xx.2008 si completata
cu adresele nr. xx/xx.xx.2008 si nr. xx/xx.xx.2008 , iar la DGFP a Judetului Sibiu  cu
nr.xx/xx.xx.2008.

                         Petentul    contesta suma totala de xx lei reprezentand   :

• xx. lei  lei impozit pe venit  stabilit suplimentar ;
• xx lei   majorari de intarziere aferente .

                         Din verificarea indeplinirii conditiilor de procedura  reglementate de art.206
din OG. nr. 92/2003  Codul de procedura fiscala  (R) referitor la semn�tura contestatorului
sau a împuternicitului acestuia , organul de solutionare a contestatiilor a constatat ca dna
xx a formulat contestatia in calitate de reprezentant al  AFxx “xx “.

                        Cauza supusa solutionarii este daca  Directia Generala a Finantelor Publice
a judetului Sibiu se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei in conditiile in
care in care d-na  xx  ,  persoana  care a semnat contestatia , nu face dovada calitatii de
imputernicit pentru dl xx .

                           In fapt : contestatia a fost formulata de  d-na  xx  pentru  dl  xx si
inregistrata la  organul constatator  cu nr. xx/ din xx.xx.2008 si completata cu adresele nr.
xx/xx.xx.2008 si nr. xx/xx.xx.2008 , fara a depune la dosarul cauzei nici un document din
care sa rezulte  calitatea de imputernicit a d-nei  xxx  .

                        Prin adresa nr. xx/2/xx.xx.2008 Directia Generala a Finantelor Publice a
judetului Sibiu a solicitat d-nei xx  ca in termen de 5 zile de la data primirii adresei sa
completeze  dosarul contestatiei cu documente prin care sa faca dovada calitatii de
imputernicit legal al d-lui xx .

                        D-na xx nu a raspuns solicitarii , cu toate ca a primit solicitarea  in data de
04.11.2008 , conform confirmarii de primire in original existenta la dosarul cauzei .

                        In drept :
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                    In temeiul prevederilor art.206 (1) lit.e)  din din OG. nr. 92/2003  Codul de
procedura fiscala  (R) .

                    “Forma �i con�inutul contesta�iei
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:
   [.........]

    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. ”

coroborat cu Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului
IX din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata :

         “ 2. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 175 - Forma �i con�inutul contesta�iei
    .................
      pct 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.”

                    Avind in vedere cele precizate , se retine ca d-na xx , care a formulat
contestatia nu a prezentat nici un document din care sa rezulte calitatea procesuala a sa ,
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu nu se poate investi cu
solutionarea pe fond a cauzei asa cum prevede art. 213(5)  din OG. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala  , republicata :

   “    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 speta sunt incidente si prevederile art.217(1)  din OG. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala  , republicata :

           “art. 217(1)     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 pct.13 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala ,
republicata dat in aplicarea art.186  :
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    “ 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�;”

            Fata de cele mai sus  prezentate , contestatia formulata de d-na  xx pentru xx
urmeaza a fi respinsa ca fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta ,
retinandu-se culpa procedurala in care se afla d-na xx , prin nedepunerea la dosarul
contestatiei a documentelor din care sa rezulte calitatea sa procesuala.

             Pentru considerentele aratate in baza art.211(5)   din OG.nr. 92/2003 (R).

                                                   D E C I D E :

                              1.   Respinge  contestatia pentru suma de xx  lei  ,   reprezentand :

• xx. lei  lei impozit pe venit  stabilit suplimentar ;
• xx. lei   majorari de intarziere aferente ;

ca fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta .

                  Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la
comunicare.

             

      D I R E C T O R   E X E C U T I V ,
           ec.
                                                                                                       VIZAT,

                                                                                            SERV. JURIDIC ,
                                                                                        cons. jur.

Serviciul Solutionare Contestatii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa : Sibiu –Calea  Dumbravii nr.28-32 , cod 550324
Tel : 0269/218176 , Fax .0269/218315

www. finante sibiu .ro
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