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             MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
          A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 
 

DECIZIA  NR.  036 
din  24.02.2006 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
  persoana fizic� .....din Suceava, 

înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice 
                              a jude�ului Suceava sub  nr.  ..... 

 
 
 

      Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava,  a  fost  
sesizat�  de  Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava  prin  adresa  
nr.  .....,  înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  
Suceava  sub  nr.  .....,  asupra  contesta�iei  depuse  de  persoana fizic� ....., cu 
domiciliul în  localitatea Suceava, str. ..... jude�ul Suceava. 

 
 

       Persoana fizic� .....contest� Decizia de impunere anual� nr. ....., emis� 
în baza Notei de constatare nr. ....., întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava,  pe motiv c� organele fiscale nu au acordat deducerea din 
venitul global pentru anul 2004 a cheltuielilor cu reabilitarea termic� a locuin�ei în 
sum� de .....lei. 

 
                    Întrucât prin contesta�ia formulat�, înregistrat� la Direc�ia  General�  a  
Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  sub  nr.  ....., petenta nu precizeaz� 
cuantumul sumei contestate individualizat� pe feluri de impozite, prin adresa nr. 
.....emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava �i adresa nr. 
.....emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, s-a pus în 
vedere contestatoarei s� men�ioneze impozitul pe care îl contest�. 

              
          Întrucât nu s-a primit nici un r�spuns din partea contestatoarei, în 

cadrul termenul acordat prin adresele nr. .....�i nr. ....., în baza pct. 2.1 din 
Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� republicat�, aprobate prin O.M.F. nr. 519/2005, s-a considerat c� 
impozitul contestat de petent�, aferent cheltuielilor în sum� de .....lei, neadmise la 
deducere prin nota de constatare nr. ....., este de  .....lei. 

 
             Potrivit pct. 2.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, aprobate prin 
O.M.F. nr. 519/2005 „2.1. În situa�ia în care contestatorul precizeaz� c� 
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obiectul contesta�iei îl formeaz� actul administrativ atacat, f�r� îns� a 
men�iona, în�untrul termenului acordat de organul de solu�ionare, 
cuantumul sumei totale contestate, individualizat� pe feluri de impozite, taxe, 
datorie vamal�, contribu�ii, precum �i accesorii ale acestora, sau m�surile pe 
care le contest�, contesta�ia se consider� formulat� împotriva întregului act 
administrativ fiscal”. 
 

       Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 
179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze contesta�ia. 

 
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe 
fond a cauzei în condi�iile în care contestatoarea nu precizeaz� motivele de 
fapt �i de drept pe care se întemeiaz� contesta�ia formulat�. 
 

În fapt, Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava a 
emis Decizia de impunere anual� nr. ....., în baza Notei de constatare nr. ....., prin 
care nu au fost admise la deducere cheltuielile cu reabilitarea termic� a locuin�ei în 
sum� de .....lei, c�reia îi corespunde un impozit pe venit în sum� de .....lei.  

Petenta formuleaz� contesta�ie împotriva acestei decizii de impunere, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
...... 
                    Prin contesta�ia depus� petenta nu precizeaz� motivele de fapt �i de 
drept pentru care contest� Decizia de impunere anual� nr. ..... emis� în baza Notei 
de constatare nr. ..... prin care nu s-au admis la deducere cheltuielile cu reabilitarea 
locuin�ei în sum� de .....lei. 
 
          În drept, în ceea ce prive�te con�inutul contesta�iei sunt aplicabile 
prevederile art. 176 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, care precizeaz�: 
 
                   „ART. 176 
                  (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
                  […]     
                  c) motivele de fapt �i de drept; 
                  d) dovezile pe care se întemeiaz�;[…]” 
 

         Din prevederile legale citate mai sus rezult� c� petenta trebuie s� 
precizeze motivele de fapt �i de drept �i dovezile pe care se întemeiaz� contesta�ia. 

         Prin contesta�ia depus� petenta nu precizeaz� motivele de fapt �i de 
drept pentru care contest� Decizia de impunere anual� nr. ....., emis� în baza Notei 
de constatare nr. ....., prin care nu s-au admis la deducere cheltuielile cu 
reabilitarea termic� a locuin�ei în sum� de .....lei. 
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                   Conform prevederilor pct. 2.5 din O.M.F. nr. 519 din 27.09.2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�:  
 
                  ,,2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare va solicita 
contestatorului, pe baz� de scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, 
prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunic�rii acesteia, a 
motivelor de fapt �i de drept, sub sanc�iunea respingerii contesta�iei ca 
nemotivat�.” 
 
                 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c�, prin 
adresa nr. .....emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava �i 
adresa nr. .....emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, 
s-a pus în vedere contestatoarei ca, în termen de 5 zile de la data primirii adresei, 
s� men�ioneze motivele de fapt �i de drept precum �i dovezile pe care se 
întemeiaz� contesta�ia, îns� pân� la data emiterii prezentei decizii nu s-a primit 
nici un r�spuns din partea contestatoarei. 

 
   Potrivit prevederilor art. 183 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, „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.” 

 
           Având în vedere c� petenta nu precizeaz� motivele de fapt �i de drept 

pentru care contest� Decizia de impunere anual� nr. ....., iar organul de solu�ionare 
analizeaz� contesta�ia în func�ie de sus�inerile p�r�ilor �i dispozi�iile legale 
invocate, contesta�ia pentru acest cap�t de cerere se va respinge ca nemotivat�. 
 

Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  
temeiul  prevederilor art. 176 �i 183 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, pct. 2.1 �i 2.5 din 
Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� republicat�, aprobate prin O.M.F. nr. 519/2005, coroborate cu 
art. 186 din Codul de procedur� fiscal� republicat�, se: 
 

 
D  E  C  I  D  E  : 

 

        Respingerea   contesta�iei   formulat�   de  persoana fizic� ....., ca 
nemotivat�. 
 
 
          Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni  de  la  data comunic�rii, conform procedurii legale. 
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