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       DECIZIA XX/20.02.2013             
          privind soluţionarea contestaţiei formulată de

           PL
                       înregistrată la D.G.F.P  V  sub nr. ...../28.01.2013

       Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  judeţului  V,  prin   Compartimentul 
soluţionare contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice B, prin adresa 
nr..... bis  /25.01.2013,  înregistrată  la  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  V sub nr. 
…../28.01.2013, asupra contestaţiei înregistrată sub nr..... bis/16.01.2013, formulată de d-
na PL, cu domicililul  în localitatea Z, judeţul V, CNP – ....
       Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei de impunere anuală pentru veniturile 
din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din  patrimoniul  personal  pe  anul  2012 
nr......../29.11.2012, emisă de Administraţia Finanţelor Publice B şi priveşte suma  de S1 
lei  reprezentând  impozit datorat  pentru  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  
imobiliare din patrimoniul personal.
      Din  analiza  dosarului  contestaţiei,  organul  de  soluţionare  constată că  actul 
administrativ  fiscal  atacat,  respectiv  Decizia de  impunere  anuală  pentru  veniturile  din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2012 nr.......29.11.2012,  
nu a fost emisă  pe numele doamnei PL .
              Decizia de impunere anuală pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 
din patrimoniul  personal pe anul 2012 nr. …./29.11.2012,  a fost emisă de A.F.P B  pe 
numele  domnului PD, CNP – ...., iar pe numele domnei PL,  unitatea fiscală  A.F.P. B a 
emis  Decizia de impunere anuală pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 
din patrimoniul personal pe anul 2012 nr. ...../29.11.2012, care nu face obiectul contestaţiei 
nr. ...7 bis/16.01.2013.
         Având în vedere prevederile art. 213 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală,  republicată  care,  referitor  la  obiectul  contestaţiei  precizează  că: 
”organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 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”şi  pct.  9.3.  din  OPANAF  nr. 
2137/2011  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală “În soluţionarea contestaţiilor,  
excepţiile  de  procedură  pot  fi  următoarele,nerespectarea  termenului  de  depunere  a  
contestaţiei, lipsa  calităţii  procesuale, lipsa  capacităţii,  lipsa  unui  interes  legitim,  
contestarea altor sume şi măsuri decât cele care au făcut obiectul actului atacat”,s-a 
procedat la verificarea respectării condiţiilor de formă şi conţinut ale contestaţiei precum şi 
a termenului de formulare a acţiunii, reţinându-se următoarele:
       Cauza supusă soluţionării este dacă organul competent se poate investi cu 
soluţionarea  pe  fond  a  acţiunii  în  condiţiile  în  care  petenta  contestă  un  act 
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administrativ care nu a fost emis pe numele său .
          În fapt, urmare a Hotărârii Judecătoreşti nr. ... pronunţată în şedinţa din data de 
28.06.2011,  a  Declaraţiei  privind  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din 
patrimoniul  personal  nr...../01.08.2011,  Administraţia  Finanţelor  Publice  B   a  emis   pe 
numele contribuabilului  PL, CNP –...,  Decizia de impunere anuală pentru veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2012 nr....../29.11.2012, 
prin care s-a stabilit ca obligaţie de plată suma de S1 lei reprezentând impozit datorat 
aferent unei baze impozabile în sumă de S2 lei. 
         Decizia de impunere anuală pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 
din patrimoniul personal pe anul 2012 nr...../29.11.2012, a fost comunicată doamnei  PL în 
data de  06.12.2012, după cum rezultă din mandatul poştal  nr...../04.12.2012 anexat la 
dosar.
    Prin  contestaţia  nr....  bis/16.01.2013,  depusă la  A.F.P.  B,  doamna PL,  CNP – ...., 
contestă un alt act administrativ, şi-anume  Decizia de impunere anuală pentru veniturile 
din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din  patrimoniul  personal  pe  anul  2012 
nr...../29.11.2012, care este emisă pe numele altei persoane.
       În drept, devin incidente prevederile art.206, alin. (1), lit. b) şi art. 2)  din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi  
completările ulterioare, care precizează : 
        “ART. 206
         Forma şi conţinutul contestaţiei
        (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
         a) datele de identificare a contestatorului;
         b) obiectul contestaţiei [..]      
     (2)  Obiectul  contestaţiei  îl  constituie  numai  sumele  şi  măsurile  stabilite  şi 
înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat,  
cu  excepţia  contestaţiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a  actului 
administrativ fiscal.”
     În speţă, se reţine că doamna  PL, era îndreptăţit să formuleze contestaţie împotriva 
Deciziei de impunere anuală pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din pat
rimoniul  personal  pe  anul  2012  nr...../29.11.2012,  cum  prin  contestaţia  nr.  .... 
bis/16.01.2013 se contestă Decizia de impunere anuală pentru veniturile din transferul pro
prietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2012 nr...../29.11.2012 care nu este 
emisă pe numele său,  se constată că contestaţia   nr....  bis/16.01.2013 este lipsită  de 
obiect, fap  t pentru care se sancţionează cu decăderea din dreptul de a i se soluţiona pe   
fond acţiunea.  

    În drept, devin incidente  dispoziţiile pct 11.1 din O.P.A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  coroborate  cu  prevederile art.  217  din  Codul  de 
procedură fiscală, care prevăd:
      “ 11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - Soluţii 
asupra contestaţiei
        11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
       a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în  
susţinerea  contestaţiei  nu  sunt  de  natură  să  modifice  cele  dispuse  prin  actul 
administrativ fiscal atacat;
      b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi 
de drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse soluţionării;
      c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost 
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stabilite  prin  actul  administrativ  fiscal  atacat sau  dacă  prin  reluarea  procedurii 
administrative, luându-se act de soluţia pronunţată de instanţa penală, se constată 
că cererea rămâne lipsită de obiect.
        Art. 217.
        Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale:
      (1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii  
procedurale,  contestaţia  va  fi  respinsă  fără  a  se  proceda  la  analiza  pe  fond  a 
cauzei”.

  Pe cale de consecinţă, pentru motivele expuse, se va respinge contestaţia ca fiind 
fără obiect.

Pentru considerentele arătate şi  în temeiul art.  210 şi  217 din Codul de procedură 
fiscală,  aprobat  prin  O.G.  nr.  92/2003,  republicată  în  anul  2007  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, se:

D E C  I D E:

       1. Respingerea, ca fiind fără obiect, a contestaţiei formulată de d-na PL, cu sediul 
în  localitatea  Z...,  judeţul  V, CNP -  ....  împotriva  Deciziei  de  impunere  anuală  pentru 
veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din  patrimoniul  personal  pe  anul  2012 
nr..../29.11.2012 .

 2. Decizia nr..../20.02.2013 privind soluţionarea contestaţiei formulată de d-na PL, se 
comunică  contestatoarei  în  condiţiile  art.  44  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată şi A.F.P. B....

 Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
atacată la Tribunalul V, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu art. 218  
alin.(2) din Codul de procedură fiscală, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicată în 2007, 
coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

                                                        

                      DIRECTOR EXECUTIV,
                                      ec. M P

Redactat/dact. 4ex.                                    
       D.B.                                                                                                 

                                                                                  3


