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DECIZIA NR. 10815/31.10.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

d-na X înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău sub nr. REG X/10.08.2018

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Bacău – Activitatea de inspecție fiscală cu Adresa nr.
BCG_AIF X/10.09.2018, înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi sub nr. X/17.09.2018, cu privire la contestaţia depusă de
d-na X, cod numeric personal X în calitate de titular al X PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ, cod de identificare fiscală RO X, cu domiciliul fiscal în mun. Iași,
str. X, nr. X, bl. X, scX, etX apX, jud. Iaşi, cu domiciliul procedural ales în mun.
Iași, b-dul X, nr. X, mezanin, jud. Iași.

Având în vedere faptul că petenta nu şi-a definit, în clar, obiectul
contestaţiei, limitându-se doar la a preciza că formulează contestație
„împotriva deciziei de impunere privind obligațiile aferente diferențelor bazelor
de impozitare stabilite în cadrul obligațiilor fiscale la persoane fizice (FN),
COMUNICATĂ LA DATA DE 28.06.2018”, organul de inspecție fiscală, prin
Adresa nr. BCG_AIF X/21.08.2018, a solicitat acesteia să revină cu completări
la contestația inițială și să precizeze „obiectul contestației, cuantumul sumei
totale contestate, individualizată pe categorii de impozite, taxe, contribuții,
motivele de fapt, motivele de drept și dovezile pe care se întemeiază
contestația sub semnătura și ștampila contestatorului”, în conformitate cu
prevederile legale

Prin Adresa FN/03.09.2018, înregistrată la Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Bacău sub nr. REG X/04.09.2018 petenta precizează „vă
aduc la cunoștință faptul că prin contestația depusă am indicat toate
elementele necesare soluționării acesteia: (...) obiectul contestației îl reprezintă
decizia de impunere din data de 28.06.2018”

Prin Adresa nr. X/10.10.2018 și organul de soluționare competent a
solicitat contestatoarei, ca în termen de cinci zile de la primirea acesteia, să
precizeze clar actul administrativ fiscal pe care îl contestă și suma contestată,
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individualizată pe categorii de creanțe fiscale precum și pe accesorii ale
acestora, în conformitate cu prevederile legale.

Adresa nr. nr. X/10.10.2018 a fost primită de către contestatoare în
data de 15.10.2018, potrivit Confirmării de primire aflată în original la dosarul
cauzei, iar până la data emiterii prezentei decizii nu s-a dat curs solicitării
efectuate.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, înainte de a analiza pe fond contestaţia este obligată
să verifice primordialitatea soluţionării excepţiilor faţă de orice dezbatere a
fondului cauzei.

Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, se poate
investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei formulate de d-na X, în
condiţiile în care aceasta nu cuprinde, în clar, actul administrativ fiscal
atacat şi suma contestată.

În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă că
prin contestația înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Bacău sub nr. REG X/10.08.2018, petenta nu şi-a definit, în clar, obiectul
contestaţiei, limitându-se doar la a preciza că formulează contestație
„împotriva deciziei de impunere privind obligațiile aferente diferențelor bazelor
de impozitare stabilite în cadrul obligațiilor fiscale la persoane fizice (FN),
COMUNICATĂ LA DATA DE 28.06.2018”, iar prin Adresa FN/03.09.2018,
înregistrată la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău sub nr.
REG X/04.09.2018 petenta precizează „vă aduc la cunoștință faptul că prin
contestația depusă am indicat toate elementele necesare soluționării acesteia:
(...) obiectul contestației îl reprezintă decizia de impunere din data de
28.06.2018”.

Ca urmare, prin Adresa nr. X/10.10.2018 și organul de soluționare
competent a solicitat contestatoarei, ca în termen de cinci zile de la primirea
acesteia, să precizeze clar actul administrativ fiscal pe care îl contestă și suma
contestată, individualizată pe categorii de creanțe fiscale precum și pe
accesorii ale acestora.

Adresa nr. nr. X/10.10.2018 a fost primită de către contestatoare în
data de 15.10.2018, potrivit Confirmării de primire aflată în original la dosarul
cauzei, iar până la data emiterii prezentei decizii nu s-a dat curs solicitării
efectuate.

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 268 alin. (1) şi alin.
(2) şi art. 269, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează următoarele:

„ART. 268 Posibilitatea de contestare
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(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit prezentului
titlu. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul
la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal.

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a
fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

ART. 269 Forma şi conţinutul contestaţiei
(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază; […]”
Ca urmare, se reţine faptul că împotriva titlurilor de creanţă pot formula

şi sunt îndreptăţite la contestaţie numai persoanele care se consideră lezate în
drepturile lor prin emiterea acestor acte administrative fiscale.

Având în vedere actele existente la dosarul cauzei, organul de
soluţionare competent constată că d-na X, prin neîndeplinirea procedurii de
precizare a titlului de creanţă contestat, a obiectului contestaţiei, nu a
demonstrat că a fost lezată în dreptul sau interesul său legitim.

Prin urmare, sunt aplicabile şi prevederile pct. 12.1 lit. d) din
Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3741/2015:

„Contestaţia poate fi respinsă ca:
[...]
d) lipsită de interes, în situaţia în care contestatorul nu

demonstrează că a fost lezat în dreptul sau interesul său legitim […].”
Pe cale de consecinţă, contestaţia formulată de d-na X se consideră

ca lipsită de interes, urmând a fi respinsă ca atare.

Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 273 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi,

DECIDE :

Art. 1 Respingerea, ca lipsită de interes a contestației formulate de
d-na X.



Exemplarul 4/4
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

www.anaf.ro
4/4

Art. 2. Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 va comunica prezenta
decizie contestatoarei şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău – Activitatea de inspecție
fiscală, spre a fi dusă la îndeplinire.

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul
căilor administrative de atac.

Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul
Iași.

DIRECTOR GENERAL

ŞEF SERVICIU
SOLUȚIONARE CONTESTAȚII 1

Întocmit,


