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D E C I Z I E nr.                  

privind contesta ia formulat de 

 
d-nul XXX  

înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. XXX/04.12.2013    

Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa nr. xxx/29.11.2013, 
înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. 
XXX/04.12.2013  asupra contesta iei

 

formulate de  

D-nul XXX 
CNP: xxx 

domiciliul în xxx 
prin avocat XXX  

înregistrat la Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara sub nr. 
xxx/15.11.2013  i la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr. 
xxx/20.11.2013, i a procedat la analizarea dosarului cauzei, constatând urm toarele:

 

Contesta ia a fost formulat împotriva Deciziei de impunere anual pentru 
veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 
nr. XXX/18.10.2013 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad pe 
numele XXX, pentru suma de  XXX lei, reprezentând impozit datorat pentru veniturile 
din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pentru anul 2013. 

Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedura reglementate de art. 206 din 
Codul de procedur fiscal , referitor la semn tura contestatorului sau a împuternicitului 
acestuia, organul de solu ionare a contesta iei a constatat c , pentru d-na XXX a 
formulat contesta ie domnul XXX, aceasta purtând semn tura si tampila avocatului 
XXX.   

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  aceasta a fost formulat de o persoan lipsit 
de calitate procesual .

  

În fapt, Decizia de impunere anual pentru veniturile din transferul propriet ilor 
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 nr. XXX/18.10.2013 a fost emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad

 

în sarcina d-nei XXX în baza art. 
77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, i în baza Declara iei privind veniturile din transferul propriet ilor 
imobiliare din patrimoniul personal nr. XXX din data de 31.07.2013, stabilindu-se un 
impozit datorat în sum de XXX lei. 

Astfel, se re ine c dl. XXX, prin avocat xxx, a formulat contesta ie împotriva 
unui act administrativ fiscal, respectiv Decizia de impunere anual pentru veniturile din 
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transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 nr. 
XXX/18.10.2013 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad

 
în 

sarcina d-nei XXX, persoan

 
pe care nu o reprezint , acesta neputând formula 

contesta ie împotriva unui act administrativ fiscal ce nu a fost emis pe numele s u, ci în 
sarcina d-nei XXX, fiind astfel lipsit de calitate procesual .

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 205 alin.(2) i art. 206 din OG nr.92/2003 

privind Codul de Procedur Fiscal , republicat cu modific rile i complet rile 
ulterioare, potrivit c rora: 

ART. 205   
Posibilitatea de contestare 
(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. 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.

  

Prin urmare, pentru considerentele expuse mai sus i având în vedere prevederile 
art.213 alin.(5) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003

 

privind Codul de procedur 
fiscal , republicat , cu modific rile i

 

complet rile ulterioare, care stipuleaz :

 

(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 prevederile pct.9.3. i 9.4. din Ordinul pre edintelui Agen iei

 

Na ionale de 
Administrare Fiscal nr.450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan a Guvernului

 

nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
potrivit c rora:

 

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.

   

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 
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dup cum prevede art. 213 alin.5 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur fiscal , republicat .

 
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 pct. 12.1 lit. b) 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:

 

(...) 
          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 ; .  

In raport de prevederile legale prezentate mai sus i din documentele existente la 
dosarul cauzei rezult c poate formula contesta ie, în temeiul Titlului IX din Codul 
de procedura fiscala, doar persoana care este parte in calitate de titular al raportului 
juridic fiscal stabilit prin Decizia de impunere anual pentru veniturile din transferul 
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 nr. XXX/18.10.2013. 
Prin urmare, titularul dreptului la ac iune, inclusiv al dreptului de a formula contesta ia 
fiscala împotriva Deciziei de impunere anual pentru veniturile din transferul 
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 nr. XXX/18.10.2013, 
este doar debitorul, persoana fizica sau juridica in sarcina c reia au fost stabilite 
obliga iile de plata, în spe  doamna XXX.  

Din acest punct de vedere, contesta ia formulata de debitorul obliga iilor de plata, 
ca titular al dreptului la ac iune, trebuie sa îmbrace anumite cerin e precizate expres de 
lege (depunerea in termen, semn tura contestatorului, dovedirea calit ii de 
reprezentant al contestatorului, motivarea in fapt sau in drept etc.), sub sanc iunea 
respingerii ei, f r  a se mai antama fondul cauzei. 

In prezenta cauz , titularul actului administrativ fiscal atacat (Decizia de 
impunere anual pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2013 nr. XXX/18.10.2013), respectiv doamna XXX nu a 
formulat contestatie in termenul de 30 de zile de la comunicarea deciziei si, ca atare, 
domnul XXX nu poate avea calitatea de contestator, cât vreme obiectul contesta iei 
sale îl constituie un act administrativ fiscal care nu-i este adresat. 

Prin urmare, având în vedere prevederile legale anterior citate i situa ia de fapt 
re inut , respectiv contesta ia este formulata de o persoana care nu are calitatea de 
debitor în cadrul raportului de drept material fiscal creat prin emiterea deciziei atacate, 
contesta ia domnului XXX împotriva Deciziei de impunere anual pentru veniturile din 
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 nr. 
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XXX/18.10.2013 fiind astfel formulat

 
de o persoan

 
lipsit

 
de calitatea de a contesta, 

urmeaz

 
a se respinge contesta ia ca fiind depus

 
de c tre o persoana lipsita de calitatea 

de a contesta. 
Pentru considerentele ar tate si în temeiul prevederilor art. 217 din Ordonan a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile 
si complet rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 9.3, 9.4 i pct. 12.1 lit. b) din 
Ordinul nr. 450/2013, privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , în baza 
referatului nr.                      , se  

                                              D E C I D E :  

- respingerea, ca fiind formulat de o persoan lipsit de calitatea de a contesta, a 
contesta iei formulate împotriva Deciziei de impunere anual pentru veniturile din 
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 nr. 
XXX/18.10.2013 emis de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad pentru 
suma de XXX lei reprezentând impozit datorat pentru veniturile din transferul 
propriet ilor imobiliare din

 

patrimoniul personal pentru anul 2013. 
- prezenta decizie se comunica la: 

- Dl. XXX; 
- A.J.F.P. 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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