Ministerul Finanţelor Publice
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală
DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor
Publice Craiova

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2
Craiova, jud. Dolj
Tel : 0251 402330
Fax : 0251 525925
e-mail : date.Craiova.DJ@mfinante.ro

DECIZIA nr.______din____________2014
privind solutionarea contestatiei formulata de
xxxxxxxxxxx, din Drobeta Tr.Severin
înregistrată la A.J.F.P. Mehedinti sub nr.xx si la D.G.R.F.P.Craiova sub nr.xx
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de
catre xxxx, cod de identificare fiscala nr. xxx, avand domiciliul fiscal in str. xxxx,
jud. Mehedinti, asupra contestatiei inregistrata la A.J.F.P. Mehedinti sub nr.
xxx si la D.G.R.F.P.Craiova sub nr. xxxx.
Constatand ca în speta sunt îndeplinite dispozitiile art. 205 alin.(1) si art. 209
alin.(1), lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala
Regionala a Finantelor Publice Craiova este competenta sa solutioneze cauza.
Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Craiova se poate investi cu solutionarea pe fond a
contestatiei, in conditiile in care in contestatie nu este mentionat actul
administrativ atacat, sumele contestate, iar petentul nu demonstreaza ca a fost
lezat in drepturile sale.
In fapt, la dosarul cauzei se afla contestatia depusa pentru xxxx de catre
domnul xxxx care nu demonstreaza calitatea detinuta de a formula contestatie
in numele asociatiei, nu precizeaza actul administrativ fiscal atacat si sumele
contestate.
Contestatarul precizeaza ca formuleaza contestatie impotriva ,,deciziei de
impunere din oficiu, precum si orice alte decizii de impunere prezente si
viitoare’’, urmare a faptului ca asociatia nu are niciu angajat din luna august
2013, iar fata de cele aratate sa fie analizata situatia.
Prin adresa nr.xxxx, Seviciul Solutionare Contestatii din cadrul D.G.R.F.P.
Craiova a solicitat contestatarului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare
de primire, ca in termen de 5 zile de la data primirii acesteia sa precizeze, în
conformitate cu prevederile art. 205 si art.206 alin.(1) lit.b) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, ,, actul administrativ fiscal contestat
precum si cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de
impozite, taxe, contributii si accesorii ale acestora’’
Pana la data emiterii prezentei decizii nu s-a primit niciun raspuns din partea
contestatoarei, desi adresa a fost confirmata de primire in data de xxx, conform
AR xxxx.
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In drept, spetei ii sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza:
- art.205 Posibilitatea de contestare
(1) ,,Împotriva titlului de creanŃă, precum şi împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contestaŃie potrivit legii. ContestaŃia este o cale
administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acŃiune al celui care se consideră
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia,
în condiŃiile legii.
(2) Este îndreptăŃit la contestaŃie numai cel care consideră că a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia’’.
- art.206 Forma şi conŃinutul contestaŃiei
(1) ,,ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaŃiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e)semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi
ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităŃii de împuternicit al
contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
(2) Obiectul contestaŃiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi
înscrise de organul fiscal în titlul de creanŃă sau în actul administrativ fiscal
atacat, cu excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal ’’.
Fata de prevederile legale mai sus citate se retine ca, pentru a putea fi
solutionata o contestatie aceasta trebuie sa contina anumite elemente, printre
care si obiectul contestatiei, respectiv sumele si masurile inscrise de organul
fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat.
Organul de solutionare a contestatiei a intreprins demersurile necesare
pentru indeplinirea conditiilor procedurale, transmitand xxxx adresa cu nr. xxx,
prin care solicita acesteia precizarea actului contestat si a sumelor contestate.
Avand in vedere ca pana la data emiterii prezentei decizii xxxx nu a raspuns
la adresa mai sus invocata, desi a confirmat primirea in data de xxx, conform
semnaturi de primire de pe AR xxx, rezulta ca Seviciul Solutionare Contestatii
din cadrul D.G.R.F.P. Craiova nu se poate pronunta cu privire la contestatia
formulata de petent intrucat acesta nu a completat contestatia cu elementele
care lipsesc si nu a demonstrat ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau
legitim.
In cauza sunt incidente si prevederile art.213 alin.(5) din O.G.nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare care precizeaza :
- art.213 SoluŃionarea contestaŃiei
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(5) ,,Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra
excepŃiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că
acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei’’.
precum si pct 9.4 din OPANAF nr.450/2013 care stipuleaza:
,,În soluŃionarea contestaŃiilor, excepŃiile de procedură şi de fond pot fi
următoarele: excepŃia de nerespectare a termenului de depunere a contestaŃiei,
excepŃia de necompetenŃă a organului care a încheiat actul contestat, excepŃia
lipsei semnăturii sau a ştampilei de pe contestaŃie, excepŃia lipsei de interes,
excepŃia lipsei de calitate procesuală, prescripŃia, puterea de lucru judecat etc
Tinand seama de faptul ca s-a constatat neindeplinirea unei conditii
procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a
cauzei, in conformitate cu dispozitiile art.217 alin.(1) din O.G.nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare care precizeaza :
Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale
,, Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei
conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe
fond a cauzei ’’.
Pentru considerentele aratate in continutul proiectului de decizie si in
temeiul, art.209, art. 210 si art. 217, alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare se:
DECIDE
Respingerea contestatiei fomulata de xxxxx pentru neindeplinirea
conditiilor procedurale.
Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac
si poate fi contestata la Tribunalul Mehedinti sau Tribunalul Dolj, în termen
de 6 luni de la data comunicarii, conform prevederilor legale.
DIRECTOR GENERAL
xxxxx

SEF SERVICIU: xxx
CONSILIER: xxxx
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