
D E C I Z I E  nr. 1227/395/19.08.2015 
privind contesta ia formulat pentru d-na X   

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

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost 
sesizat de c tre Administra ia

 

Jude ean

 

a Finan elor Publice Timi

  

Biroul Eviden Pl titor Persoane Fizice cu adresa nr. 

 

înregistrat la 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. , 
asupra contesta iei formulat de Y  

pentru X  
CNP ...  

cu domiciliul în ., jud. Timi

  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi sub nr. . 
i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. ..   

Y formuleaz contesta ie împotriva modului de stabilire a dobânzilor 
i penalit ilor de întârziere aferente sumelor de plat pentru pl ile 

anticipate aferente anului 2013 , solicitând anularea sumelor calculate 
reprezentând accesorii i penalit i pentru anul 2013, contesta iei formulate 
ata ând copia unei decizii de impunere cod 260, nr. ... /29.01.2014.   

Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedur reglementate de 
art. 206 din Codul de procedur fiscal , referitor la obiectul contesta iei, 
motivele de drept pe care se întemeiaz aceasta i semn tura contestatorului 
sau a împuternicitului acestuia, DGRFP Timi oara ca organ competent în 
solu ionarea contesta iei a constatat c , pentru d-na. X  a formulat contesta ie 
Y, aceasta purtând semn tura d-nei. Y, iar la dosarul cauzei nu a fost depus 
împuternicirea pentru d-na. Y.   

Cauza supus solu ion rii

 

este dac Ministerul Finan elor Publice prin 
Direc ia General Regionala a Finan elor Publice Timi oara se poate investi 
cu solu ionarea pe fond a contesta iei în condi iile în care  nu sunt întrunite 
dispozi iile obligatorii ale art. 206 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal republicat , respectiv nu este precizat actul administrativ 
fiscal care face obiectul contesta iei i nici motivele de drept pe care se 



întemeiaz aceasta, iar la dosarul cauzei nu exist dovada calit ii de 
împuternicit a persoanei care a semnat contesta ia.

  
În fapt, contesta ia depus pentru d-na. X  a fost formulat de Y, 

contesta ia purtând semn tura d-nei. Y, iar la dosarul cauzei nu exist 
împuternicirea, în condi iile legii, pentru Y.  

Cu adresa nr. . Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara, a solicitat d-nei. X , la adresa înscris în contesta ie, care 
corespunde cu domiciliul fiscal al acesteia, ca în termen de 5 zile de la data 
primirii solicit rii s completeze dosarul contesta iei cu împuternicirea în 
original sau în copie legalizat .

 

DGRFP Timi oara a transmis adresa cu solicit rile privind 
completarea dosarului contesta iei la domiciliul înscris în contesta ie, 
respectiv adresa d-nei. X . Solicitarea a fost restituit de Po ta Romana cu 
men iunea Avizat,Reavizat.Expirat termen de pastrare , fiind arhivat la 
dosarul cauzei.  

In drept, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) i (2) i art. 206 din 
Codul de procedur fiscal , republicat :

        

Art. 18 Împuternici ii 

 

(1) În rela iile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat 
printr-un împuternicit. Con inutul i limitele reprezent rii sunt cele cuprinse 
în împuternicire sau stabilite de lege, dup caz. Desemnarea unui 
împuternicit nu îl împiedic pe contribuabil s î i îndeplineasc personal 
obliga iile fiscale, chiar dac nu a procedat la revocarea împuternicirii 
potrivit alin. (2). 

(2) Împuternicitul este obligat s înregistreze la organul fiscal actul 
de împuternicire, în form autentic i în condi iile prev zute de lege. 
Revocarea împuternicirii opereaz fa de organul fiscal de la data 
înregistr rii actului de revocare. 

 

(...) 
      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. [...]

 
i prevederile punctului pct. 2.3 din Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea 

Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscal , republicat , unde se precizeaz :

 

      "În situa ia în care contesta ia nu îndepline te cerin ele care privesc 
depunerea în original a împuternicirii sau în copie legalizat , semn tura, 
precum i tampilarea acesteia, organele de solu ionare competente vor 
solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandat cu confirmare de 
primire, ca în termen de 5 zile de la comunicare s îndeplineasc aceste 
cerin e. În caz contrar, contesta ia va fi respins , f r a se mai antama 
fondul cauzei.

 

      
Având în vedere starea de fapt confirmat de documentele existente la 

dosarul cauzei i normele legale incidente, precitate, se re ine c în 
contesta ia ce poart semn tura d-nei. Y nu s-a prezentat împuternicirea, 
conform art. 18 alin. (1) i alin. (2) din Codul de procedur fiscal , 
republicat i nici obiectul contesta iei înso it de motivele de drept pe care 
aceasta se întemeiaz , astfel încât Direc ia General Regionala a Finan elor 
Publice Timi oara nu se poate investi cu solu ionarea pe fond a cauzei a a 
dup cum prevede art. 213 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat :

      

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.

  

În spe , sunt incidente i prevederile art. 217 din OG 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 prevederile Ordinului nr. 2906/2014 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur fiscal , republicat:

 



       
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 , excep ia 
reverific rii aceleia i perioade i aceluia i tip de obliga ie bugetar , 
prescrip ia, puterea de lucru judecat etc.

 

i pct. 12 din Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata :   

12. Instruc iuni pentru aplicarea art. 217 - Respingerea contesta iei 
pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale             

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 ;

 

În raport de prevederile legale prezentate mai sus, în condi iile în care 
din documentele existente la dosarul cauzei, precum i urmare demersurilor 
f cute de organele de solu ionare în virtutea rolului activ pe care îl au în 
solu ionarea contesta iilor, nu a rezultat c ,  persoana care a formulat 
contesta ia, respectiv d-na. Y, are calitate procesual în condi iile în care la 
dosarul contesta iei nu a fost depus împuternicirea, contesta ia va fi 
respins f r a se mai antama fondul cauzei.

 

Fa de cele

 

prezentate mai sus, contesta ia urmeaz a fi respins ca 
fiind depus de o persoan lipsit de calitatea de a contesta, în lipsa 
împuternicirii la dosarul cauzei, conform legii.  

Pentru considerentele mai sus prezentate i în temeiul pct. 2.3, 9.3, 
9.4, 12.1 din Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, coroborat cu art. 18, art. 206, art. 213 i art. 217 din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , în baza referatului 
nr. 28696/07.08.2015  

D E C I D E :  



- respingerea contesta iei

 
formulat pentru d-na. X , CNP:... , cu 

domiciliul în .., jud. Timi , de d-na. Y, ca fiind formulat de o persoan 
lipsit de calitate procesual ; 

- prezenta decizie se comunica la: 
- X  
- A.J.F.P Timi

 

cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014.  
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i 

poate fi atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad sau Tribunalul 
Timi în termen de 6 luni de la primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL, 
..    
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