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�������asupra Deciziei
de impunere nr.... privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�,
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.... de c�tre Activitatea de Control
Fiscal din cadrul D.G.F.P.Mure�, comunicat� petentei la data de 29.06.2006, potrivit
confirm�rii de primire anexat� în copie la dosarul cauzei.

Contesta�ia a fost depus� �n termenul legal �������� la  art.�   alin.(1)
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal��
������������
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Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.179
alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Mure�, prin organele
specializate, este legal învestit� s� solu�ioneze cauza.

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Mure�, prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii, se poate învesti cu analiza pe
fond a contesta�iei formulate împotriva deciziei de impunere privind obliga�iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, în condi�iile în care aceasta a
fost formulat� prin împuternicit f�r� a fi îndeplinite cerin�ele legale privind
depunerea împuternicirii �i �tampilarea.

În fapt, contesta�ia îndreptat� împotriva Deciziei de impunere nr... din
data de 23.06.2006, emis� de Activitatea de Control Fiscal din cadrul D.G.F.P.Mure�,
este formulat� prin dl. ... în calitate de împuternicit, fiind semnat� de acesta �i purtând
amprenta �tampilei punctului de lucru din Oradea al societ��ii.

În drept, potrivit art. 176 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, “Contestatia se formuleaza în scris si
va cuprinde:

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

stampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de împuternicit al
contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii”.

Potrivit art.18 “Împuternici�ii” alin.(1) �i alin.(2) din ordonan�a
guvernului mai sus amintit�:
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“În relatiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un
împuternicit. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse în împuternicire
sau stabilite de lege, dupa caz.

Împuternicitul este obligat sa înregistreze la organul fiscal actul de
împuternicire, în forma autentica si în conditiile prevazute de lege. Revocarea
împuternicirii opereaza fata de organul fiscal de la data înregistrarii actului de
revocare”.

Pct. 2.2 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin
Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005,
stipuleaz� faptul c�: “În situatia în care contestatia nu îndeplineste cerintele care
privesc depunerea împuternicirii, semnatura, precum si stampilarea, în original,
organele de solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea
acesteia sa îndeplineasca aceste cerinte. În caz contrar, contestatia va fi respinsa,
fara a se mai antama fondul cauzei”.

Având în vedere neîndeplinirea condi�iilor procedurale, prin adresa nr....,
Biroul solu�ionare contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Mure� a solicitat S.C. ... S.R.L., în
temeiul pct. 2.2 mai sus citat, ca în termen de 5 zile de la primirea acesteia, s�
îndeplineasc� cerin�a privind depunerea împuternicirii �i �tampilarea contesta�iei, în
caz contrar aceasta urmând a fi respins� f�r� a se mai antama fondul cauzei. Petenta a
intrat în posesia adresei nr. ... la data de 11.09.2006, potrivit confirm�rii de primire
anexat� la dosarul cauzei.

Pân� la data emiterii prezentei (20.09.2006) petenta nu a respectat
condi�iile de procedur� prev�zute la art.176 alin.(1) lit.e) din Ordonan�a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, privind depunerea
împuternicirii (înregistrat� la organul fiscal în form� autentic�), contesta�ia nefiind
însu�it� de societate prin �tampil�.

Potrivit pct.13.1 lit.b) din instruc�iunile mai sus men�ionate, “Contesta�ia
poate fi respins� ca:[...] 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 calitatea procesual�”.

Având în vedere prevederile legale men�ionate anterior precum �i
situa�ia de fapt re�inut�, respectiv c� subiectul impunerii este persoana juridic� S.C. ...
S.R.L. din loc. S�rma�u, jud. Mure�, c�reia i-a fost respins� la rambursare taxa pe
valoarea ad�ugat� contestat� în sum� de ... lei noi, prin decizia de impunere
contestat�, iar, a�a cum rezult� din actele aflate la dosarul cauzei, persoana fizic� ... a
formulat contesta�ia în nume propriu �i nu în calitate de reprezentant al persoanei
juridice, urmeaz� a se respinge contesta�ia ca fiind formulat� de o persoan� f�r�
calitate procesual�.

Conform art. 183 “Solu�ionare contesta�iei” alin. (5) din Ordonan�a
Guvernului nr. 92/2003, republicat�, “Organul de solutionare competent se va
pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar
când se constata ca acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe
fond a cauzei”, lipsa calit��ii procesuale, fiind o excep�ie de procedur� prev�zut� la
pct. 9.3 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului
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nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005.

Fa�� de cele re�inute mai sus, având în vedere dispozi�iile art.187
“Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale” alin.(1) din
ordonan�a guvernului mai sus amintit�, unde se precizeaz�: “Daca organul de
solutionare competent constata neîndeplinirea unei conditii procedurale,
contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei” �i faptul
c� nu au fost îndeplinite condi�iile de procedur� cerute de art. 176 alin. (1) lit. e) din
acela�i act normativ, organul de solu�ionare nu va mai proceda la analiza pe fond a
cauzei, urmând a respinge contesta�ia ca fiind formulat� de o persoan� lipsit� de
calitate procesual�.

Conform celor re�inute, în raport cu actele normative enun�ate în
cuprinsul deciziei, în temeiul art. 179 alin. (1) lit. a) �i art. 180 din Ordonan�a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se
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Respingerea contesta�iei S.C. ... S.R.L. din loc...., jud. Mure� ca fiind
depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Mure�, în termen de 6 luni
de la data comunic�rii. 
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