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                 D E C I Z I E  nr.  1756/657/21.07.2014 

privind contesta ia formulat de

 
D-na x înregistrat la

 
D.G.R.F.P Timi oara 

sub nr. ...../17.06.2014    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa nr. 

10.06.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. ......./17.06.2014, asupra contesta iei formulate de

 

                                                               
    D-na X 
CNP: ........ 

cu domiciliul în Timi oara,   

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi sub nr. 
......../05.06.2014 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
sub nr. ........./17.06.2014.   

Referitor la condi ia de procedur privind obiectul contesta iei, ar t m 
urm toarele: 

În contesta ia depus de D-na I fan Adriana Florentina nu a precizat actul 
administrativ fiscal care face obiectul acesteia i nici cuantumul total al sumei 
contestate.     

D.G.R.F.P Timi oara prin adresa nr. ......../02.07.2014, în temeiul 
prevederilor art. 206 din Codul de procedura fiscala, republicat, care dispune: 

    ART. 206 
     Forma i con inutul contesta iei

 

     (1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde: 
( ) 

      b) obiectul contesta iei; 
     c) motivele

 

de fapt i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz ;( )

  

coroborat cu prevederile exprese ale coroborat cu dispozi iile H.G nr. 
1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscala, unde se precizeaz : 175.1. În 
contesta iile care au ca obiect sume se va specifica cuantumul sumei totale 
contestate, individualizat pe categorii de impozite, taxe, datorie vamala, 
contribu ii, precum si accesorii ale acestora. În situa ia în care se constat 
nerespectarea acestei obliga ii, organele fiscale de solu ionare competente vor 
pune în vedere contestatorului, printr-o adres , s precizeze, în termen de 5 zile 
de la comunicarea acesteia, cuantumul sumei contestate, individualizat .

 

a 
solicitat petentei ca în termen de 5 zile de la data primirii adresei s precizeze 
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obiectul contesta iei precum si cuantumul sumei totale contestate, individualizat

 
pe categorii de impozite i accesorii.     

În legatura cu transmiterea coresponden ei se re ine c , organul de 
solutionare a contesta iei a trimis adresa cu solicit rile privind completarea 
dosarului contesta iei la adresa înscris de petenta în contestatie 

 
Timi oara, 

..........., îns coresponden a a fost returnat de c tre Oficiul Po tal în data de 
07.07.2014, cu men iunea  ADRESA INCOMPLETA BLOC CU MAI MULTE 
SCARI 

 
DEST.NECUNOSCUT , iar la dosarul cauzei nu exista nici o 

notificare privind schimbarea domiciliului, in conformitate cu prevederile art. 
167 din Noul Cod de procedura civila unde se arata: 

ART. 167     
Schimbarea locului cit rii

     

Dac în cursul procesului una dintre p r i i-a schimbat locul unde a fost 
citat , ea este obligat s încuno tin eze instan a, indicând locul unde va fi citat 
la termenele urm toare, precum i partea advers prin scrisoare recomandat , a 
c rei recipis de predare se va depune la dosar odat cu cererea prin care se 
în tiin eaz instan a despre schimbarea locului cit rii. În cazul în care partea nu 
face aceast încuno tin are, procedura de citare pentru aceea i instan este 
valabil îndeplinit la vechiul loc de citare.

          

Astfel, în condi iile în care în cuprinsul contesta iei înregistrat la A.J.F.P 
Timi oara sub nr......../05.06.2014 petenta arat c  Anexez decizia de impunere 
anual privind transferul dreptului de proprietate (...) la dosarul cauzei fiind 
identificat fotocopia Deciziei de impunere anual pentru veniturile din transferul 
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2014 nr..............din 
26.05.2014 emis pe numele petentei, D.G.R.F.P Timi oara ca organ competent 
conform art. 209 (1) din Codul de procedura fiscala, va proceda la verificarea 
elementelor procedurale reglementate de art. 206 i art. 207 din Codul de 
procedur fiscal în leg tur cu Decizia de impunere anual pentru veniturile din 
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2014 
nr............. din 26.05.2014.    
     

Referitor la condi ia de procedur referitoare la motivele de drept pe 
care se întemeiaz sus inerile din contesta ia formulat , ar t m urm toarele:  

Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedura, organul de solu ionare 
a contesta iei a constatat ca petenta a formulat contesta ie, iar în cuprinsul 
contestatiei nu sunt invocate temeiuri de drept care sa-si sus ina afirma iile din 
contesta ie (art. 205, art.206 i art. 207 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal pe care se intemeiaza reglementând în domeniul procedurii

 

de 
solu ionare a contesta iilor)

 

i nici dovezi de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal conform art. 65, care s confirme 
sus inerile din contesta ia formulat . 

  

Cauza supus solu ion rii este dac Ministerul Finantelor Publice prin

 

Directia Regional a Finantelor Publice Timi oara se poate investi cu 
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solutionarea pe fond a contestatiei, in conditiile in care petenta nu a respectat 
dispozitiile obligatorii ale art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala republicata, respectiv nu a motivat contestatia cu temeiuri de 
drept care s refere la fondul cauze.      

D.G.R.F.P Timi oara prin adresa nr. ......../02.07.2014, a solicitat petentei, 
in temeiul prevederilor art. 206 din Codul de procedura fiscala, republicat 
coroborat cu Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, ca în termen de 5 zile de la data primirii adresei sa completeze 
dosarul cauzei cu motivele de drept pentru care a formulat contesta ia 
împreun cu dovezile pe care i-a întemeiat preten iile.  

  

Totodata în temeiul art. 213 alin. 1 din Codul de procedura fiscala, 
republicat i v zând afirma iile din contesta ia formulat potrivit c rora 
hot rârea judec toreasc pronun at în dosarul nr. ............./2010* al Judec toriei 

Timi oara, a avut la baz un înscris fals încheiat între Gabor Iancu i so ia Gita cu 
defunctul nostru Blidariu Silviu 

 

Ioan. Raportat la aceast situa ie s-a format un 
dosar penal în care se va administra proba cu expertiza grafologic , iar ulterior 
acestei solu ii din dosarul penal voi formula o cerere de revizuire prin care o sa 
cer desfiin area acestei hot râri care st la baza prezentei decizii , D.G.R.F.P 
Timi oara a solicitat, în termen de 5 zile de la data primirii adresei completarea 
dosarului contesta iei cu înscrisuri de natura mijloacelor de proba reglementate de 
Codul de Procedura Fiscala, cu care s fac dovada celor sus inute în contesta ie 
în leg tur cu existen a unui dosar penal în cauz , în considerarea principiului 
general de drept penalul ine în loc civilul consacrat de dispozi iile art. 19 Cod 
penal.       

In legatura cu acest aspect s-a re inut c organul de solu ionare a 
contesta iei a trimis adresa cu solicit rile privind completarea dosarului 
contesta iei la adresa înscrisa de petenta în contestatie - Timi oara, ................ - , 
îns coresponden a a fost returnat de c tre Oficiul Po tal în data de 07.07.2014, 
cu men iunea  ADRESA INCOMPLETA BLOC CU MAI MULTE SCARI 

 

DEST.NECUNOSCUT , iar la dosarul cauzei nu exista nici o notificare privind 
schimbarea domiciliului.    

In drept, in conformitate cu prevederile art. 65, art. 206 alin. (2) i art. 
213 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal , 
republicat :

 

ART. 65     
Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

     

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la baza 
declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

 

 ART. 206           
Forma i con inutul contesta iei

           

(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:

 

          [...] 
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c) motivele de fapt i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz ; [...]

 
          ART. 213            

(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."

 

Pe cale de consecin , în considerarea normei legale precitate, respectiv art. 
206 din Codul de procedur fiscal , Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara nu se poate investi cu 
solu ionarea pe fond a cauzei, în condi iile în care contesta ia nu con ine 
elementele obligatorii reglementate de art. 206 Cod procedur fiscal .

 

De asemenea, dispozi iile pct. 2.5 din O.P.A.N.A.F. nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat , prev d: 

 

         "2.  Instruc iuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedur fiscal - 
Forma i con inutul contesta iei ( ) 

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."  

Pentru toate aceste motive, în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 217 
din O.G. 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. se va respinge ca nemotivat contesta ia formulat de petenta 
împotriva Deciziei de impunere anual pentru veniturile din transferul 
propriet ilor imobiliare din patrimoniul

 

personal pe anul 2014 
nr.3530120399262/26.05.2014 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice Timi . 

Mai mult, potrivit doctrinei, se re ine c înc din dreptul roman a fost 
consacrat principiul potrivit c ruia cel ce afirm o preten ie în justi ie trebuie s o 
dovedeasc , regul tradi ional exprimat prin adagiul latin actor incumbit 
probatio , principiul fiind consfin it de art. 243 din Legea nr. 134 din 1 iulie 
2010 privind Codul de procedur civil cel care face o sus inere în cursul 
procesului trebuie s o dovedeasc , în afar de cazurile anume prev zute de 
lege.

 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatara este cea care invoc 
în sprijinul preten iilor sale o anumit stare de fapt, afirmând o preten ie în 
procedura administrativ , concluzia care se impune, una natural i de o 
implacabil logic juridic , este aceea c

 

sarcina probei revine contestatarului.  
Se re ine c sarcina probei nu implic un drept al contestatarei, ci un 

imperativ al interesului personal al acesteia care invoc o preten ie în cadrul c ii 
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administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contesta iei.

 
Totodat , prin Decizia nr. 3250/2010 din dosarul 935/57/2009, Înalta Curte 

de Casa ie i Justi ie re ine în considerentele sale faptul c motivarea 
contesta iei în procedura administrativ se poate face sub

 
sanc iunea dec derii, 

în termen de 30 de zile în care se poate i formula contesta ia administrativ , iar 
nedepunerea motivelor în acest termen duce la respingerea contesta iei ca

 
nemotivat . 

Având în vedere cele prezentate i faptul c petenta nu a motivat 
contesta ia sa cu precizarea motivelor de drept de natur a sus ine preten iile din 
contesta ia formulat i nici nu a depus dovezi pe care s - i întemeieze 
contesta ia, coroborat cu faptul c organul de solu ionare este limitat s r spund 
doar la solicit rile p r ilor - art. 213 alin. 1 Cod procedur fiscal , republicat 
Solu ionarea contesta iei se face în limitele sesiz rii , în cauz se va face 

aplica iunea pct. 2.5 din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat (act normativ care a fost dat în aplicarea prevederilor Titlului 
IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , pe care 
le expliciteaz i cu care fac corp comun), precitat, în cauz fiind incidente 
dispozi iile pct.11.1 lit. b) din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat , respectiv: 

 

 
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;

 

deoarece petenta în contesta ia formulat 
nu a prezentat argumente de drept sus inute cu documente justificative de natura 
mijloacelor de prob care s motiveze preten iile din contesta ia formulat , în 
condi iile în care Codul de procedur fiscal la art. 65 i urm toarele 
reglementeaz sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale în sarcina 
contribuabilei.   

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor legale ale art. 65, art. 
206, art. 213, art. 217 din Codul de procedur fiscal , republicat, coroborat cu 
prevederile pct. 2.5 si 11.1 lit.b) din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat , în baza referatului nr.                                 , se   

D E C I D E   

- respingerea ca nemotivat , a contesta iei formulat împotriva Deciziei de 
impunere anual pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2014 nr.............../26.05.2014 emis de Administra ia 
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Jude ean a Finan elor Publice Timi , pentru suma de 1.015 lei reprezentând 
impozit pe venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal.   

 
- prezenta decizie se comunica la:  

X  
AJFP Timi

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

atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.     

DIRECTOR GENERAL,     
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