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D E C I Z I E  nr. 3288/170/10.10.2013 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de d-na X înregistrat� la Administra�ia 

Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin sub nr. X/22.08.2013 
 

  
 
 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin prin adresa nr. X/28.08.2013, înregistrat� la D.G.R.F.P. 
Timi�oara sub nr. X/10.09.2013, asupra contesta�iei formulat� de d-na X, domiciliat� în 
X, nr. X, jud. Cara�-Severin.    
  
 D-na X formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind pl��ile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum 
�i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 
2013 nr. X/17.07.2013, pentru suma total� de X lei reprezentând: 
    -  X lei -  pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venitul din activit��i agricole, 
    -  X lei -  pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate. 
                   
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
  

 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205, art.206 �i art.209 alin. 
(1) lit. (a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat�. 

 
I. Prin contesta�ia formulat� d-na X se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 

privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de 
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s�n�tate pentru anul 2013 nr. X/17.07.2013, motivând faptul c� având în vedere starea 
de vegeta�ie a culturilor – porumb – din cauza secetei excesive nu are cum s� ob�in� 
nici cheltuiala f�cut�.   

Totodat� arat� c� fiind în vârst� pensia fiind mic� nu vede posibilitatea de a „onora 
aceast� decizie”.     

 
II. Prin Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 

venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2013, nr. X/17.07.2013, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Re�i�a, în sarcina d-nei X a fost stabilit� 
suma total� de X lei din care: pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venitul din activit��i 
agricole  în sum� de X lei �i pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate în sum� de X lei. 

  Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii 
de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de 
asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2013 nr. X/17.07.2013, a fost emis� în temeiul 
prevederilor art.82 �i art.296^24  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare �i a Declara�iei  privind veniturile din activit��i 
agricole impuse pe norme de venit – anul 2013, nr X/21.06.2013.  

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, sus�inerile contestatoarei, 

reglement�rile legale în vigoare pentru perioada analizat� �i documentele existente la 
dosarul cauzei, se re�in urm�toarele: 

 
Referitor la suma total� de X lei reprezentând: 

    -  X lei -  pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venitul din activit��i agricole, 
    -  X lei -  pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
stabilite prin Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2013 nr. X/17.07.2013,  
  
 cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul  Solu�ionare Contesta�ii se poate 
pronun�a pe fond asupra acestor obliga�ii fiscale de plat� stabilite prin decizia sus 
men�ionat�, în condi�iile în care contestatara nu prezint� motivele de fapt �i de 
drept  precum �i dovezile pe care î�i întemeiaz� contesta�ia.   
  
 În fapt, Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2013 nr. X/17.07.2013, a fost 
emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Re�i�a.  
 Prin Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2013 nr. X/17.07.2013, în sarcina 
d-nei X a fost stabilit� suma total� de X lei din care: pl��i anticipate cu titlu de impozit pe 
venitul din activit��i agricole  în sum� de X lei �i pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de 
asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de  X lei. 

  Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii 
de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de 
asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2013 nr. X/17.07.2013, a fost emis� în temeiul 
prevederilor art.82 �i art.296^24  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
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modific�rile �i complet�rile ulterioare �i a „Declara�iei  privind veniturile din activit��i 
agricole impuse pe norme de venit – anul 2013” nr. X/21.06.2013.  
  
 La dosarul cauzei, organele fiscale au anexat o copie a „Declara�iei  privind 
veniturile din activit��i agricole impuse pe norme de venit – anul 2013” ( formular 221)  
depus� de c�tre d-na X, înregistrat� sub nr. X/21.06.2013.  

 
Prin contesta�ia formulat� d-na X nu prezint�  în sus�inere argumente de fond, 

motive de fapt �i de drept precum �i dovezile pe care î�i întemeiaz� contesta�ia.  
 
În drept, sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) �i art. 213 alin.(1) �i alin.(5) 

din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�:   
    „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.  
    
    Art. 213 
    Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face 
în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în 
limitele sesiz�rii. 
    (…) 
    (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.”  
 

De asemenea sunt incidente �i prevederile pct.2.5 din Ordinul nr.450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, care 
precizeaz�: 
     „2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv” 
  

 Fa�� de prevederile mai sus citate se re�ine c�, prin contesta�ia formulat� 
contestatoarea trebuie s� precizeze atât motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile 
pe care se întemeiaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
contestatoarei cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un act administrativ 
fiscal. 

 
 Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc� în 

sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura 
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administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o implacabil� logic� 
juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatorului. 

Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un imperativ al 
interesului personal al acestuia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii administrative de 
atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contesta�iei. 
  

 În cazul în spe��, se re�ine c� contestatoarea nu aduce în sus�inerea cauzei 
niciun argument de fond care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe baz� de 
dispozi�ii legale, care s� înl�ture constat�rile organelor fiscale referitoare la stabilirea de 
pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venitul din activit��i agricole �i pl��i anticipate cu titlu 
de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate prin Decizia de impunere privind pl��ile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum 
�i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 
2013 nr. X/17.07.2013. 

 
Totodat�, prevederile pct.11.1 din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea 

Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz� 
urm�toarele: 
   
 “11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    […] 
   b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de 
drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii; […]”.  

  
Având în vedere cele prezentate mai sus, în cauza analizat�, organele de 

solu�ionare a contesta�iilor nu se pot substitui contestatoarei cu privire la motivele de 
fapt �i de drept pentru care a contestat Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu 
titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile 
de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2013 nr. 
X/17.07.2013 prin care au fost stabilite pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venitul din 
activit��i agricole  în sum� de X lei �i pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri 
sociale de s�n�tate în sum� de X lei, motiv pentru care contesta�ia formulat� de d-na X, 
pentru aceste capete de cerere se va respinge ca nemotivat�. 

 
 

Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie, a art.216 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza 
referatului nr.                   , se: 
 

 
D E C I D E 

 
 

 
Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de d-na X împotriva Deciziei 

de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri 
sociale de s�n�tate pentru anul 2013 nr. X/17.07.2013, pentru suma total� de X lei 
reprezentând: 
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    -  X lei -  pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venitul din activit��i agricole, 
    -  X lei -  pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate. 
 

 
Prezenta decizie se comunic� la: 

                               -  d-na X  
                               -  Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin                                                
                                   

 
Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 

potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii. 

 
 
 
 
 
 

P.DIRECTOR GENERAL, 
 
 
 


