
ROMÂNIA 
CURTEA DE APEL TIMI OARA 
SEC IA CONTENCIOS ADMINISTRATIV l FISCAL

 
DOSAR NR....../59/2011-....02.2011

SENTIN A CIVILA NR..... edin a public din ....07.2011

 
PRE EDINTE : ... GREFIER: ..... 

S-a luat în examinare ac iunea în contencios administrativ formulat de reclamantul X 
împotriva pârâtelor Administra ia Finan elor Publice Arad - Activitatea de inspec ie fiscal i 
Direc ia General a Finan elor Publice Arad, având ca obiect contesta ie act administrativ fiscal.

 

La apelul nominal f cut în edin public se prezint avocat .... în reprezentarea 
reclamantului i consilier juridic ..... în reprezentarea pârâtelor. 

Procedura de citare este legal îndeplinit .

 

S-a f cut referatul cauzei de c tre grefierul-de edin dup are reprezentantul 
reclamantului arat c de i a solicitat interogatoriul pârâtei, renun la aceast cerere urmare a 
împrejur rii c aceasta i-a exprimat punctul de vedere asupra aspectelor ce interesau. 

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, instan a constat cauz " de 

judecat i acord cuvântul pentru dezbateri.

 

Mai precizeaz c pârâta a f cut o suprapunere între reziden a reclâmantului i reziden a sa fiscal .

 

Reprezentanta pârâtelor solicit respingerea ac iunii ca neîntemeiat pentru motivele 
ar tate în întâmpinarea i notele de edin depuse la dosar.

 

C U R T E A 

Asupra ac iunii de contencios administrativ de fa , constat : Prin ac iune reclamantul x a 
chemat în judecat pe pârâtele Administra ia Finan elor Publice Arad - Activitatea de inspec ie 
fiscal i Direc ia General a Finan elor Publice Arad solicitând s se anuleze decizia de 
impunere fiscal nr. ...../05.07.2010 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul D.G.F.P. 
a jud. Arad în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. ..../05.07.2010 întocmit de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal din cadrul D.G.F.P. Arad - Administra ia Finan elor Publice Arad; anularea 
D,eciziei de impunere nr. ...../06.07.2010 emis de Activitatea de inspec ie Fiscal din cadrul 
D.G.F.P. a jud. Arad în baza Raportului de inspec ie, fiscal nr. ..../06.07.2010 întocmit de 
Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul D.G.F.P. Arad - Administra ia Finan elor Publice Arad 
i anularea Deciziei nr. ..../30.09.2010 emis de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului 

Arad, cu cheltuieli de judecat . 

 

În motivare reclamantul sus ine c Biroul Solu ionare Contesta ii din cadrul D.G.F.P. a 
jud. Arad a respins contesta iile sale împotriva Deciziilor de impunere nr. ..../05.07.2010 i 
..../06.07.2010 emise de AIF din cadrul DGFP Arad deoarece a apreciat c nu are calitatea de 
debitor al obliga iei fiscale contestate i, ca atare, nu are calitatea s o conteste.

 

Ins , contesta ia sa s-a întemeiat pe dispozi iile art. 205 Cod pr. Fiscal , care prevede c este 
îndrept it la contesta ie numai cel care consider c a fost lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. Cu alte cuvinte, art. 205 nu limiteaz dreptul de a formula 
contesta ie împotriva unui act administrativ fiscal la debitorul obliga iei de plat a crean ei-fiscale, a a 
cum consider organul de control i organul de solu ionare a contesta iei.

 

Reclamantul consider c astfel, cum rezult din art. 205 Cod pr. Fiscal , este suficient s 
dovedeasc o lezare a dreptului s u pentru a justifica calitatea de persoan îndrept it la 
contestarea deciziilor de impunere. în spe , arat c i-au fost lezate drepturile patrimoniale, 
deoarece impozitul stabilit de organul de control a determinat diminuarea sumei pe care trebuia s o 
încaseze de la cesionarii TI GmbH i TF S.R.L.. cu titlu de pre , în baza contractelor de cesiune.

  

Reprezentantul reclamantului solicit admiterea ac iunii pentru motivele

 



Mai precis, prin contractul de cesiune de p r i sociale încheiat cu societatea TI GmbH 
Germania, autentificat sub nr. ...../24.02.2009 de notar public .... din ....., jud. Arad, a înstr inat ... p r i 
sociale de inute la S.C. TC S.R.L. Pecica cu pre ul de ,..... lei. De asemenea, prin contractul de 
cesiune de p r i sociale încheiat cu societateaTF S.R.L. România, autentificat sub nr. ...../24.02.2009 
de notar public .... din Semlac. jud. Arad, a înstr inat .... parte social de inut la S.C. TC S.R.L. 
Pecica cu pre ul de ..... lei.

 
La data de 24.02.2009 arat c a încheiat Conven ia i actul adi ional la contractul-de cesiune 

de p r i sociale autentificat sub nr. ..../24.02.2009, autentificat de Notar Public ... sub nr. 
..../24.02.2009, prin care s-a majorat pre ul cu suma de ..... euro.

 
Din aceste contracte rezult c impozitul pe venitul pe care l-a realizat, în calitate de cedent 

este inclus în pre . deoarece la art. 5 se men ioneaz c fiecare parte î i pl te te propriile impozite i 
taxe". Mai mult, art. 1 din Conven ia-act adi ional men ioneaz în mod expres c cedentul, va încasa 
suplimentul de pre , "mai pu in impozitul cu re inere la surs pe cesiunea de p r i sociale mai sus 
enun at (realizat prin contractul de cesiune de p r i sociale autentificat sub nr. ..../24.02.2009 de 
notarul public .... - pct. 2 din Preambul)". In concluzie, reclamantul arat c impunerea îl viza în mod 
direct. 

Aceast clauz este în acord cu art. 67 din Codul fiscal, care reglementeaz plata impozitului 
sub titlul "Re inerea impozitului din veniturile din investi ii" de c tre pl titorul venitului. La alin. 3 se 
men ioneaz c "Calculul, re inerea i'virarea impozitului pe veniturile din investi ii, altele decât, cele 
prev zute la alin. (1) i (2) se efectueaz astfel...: b) în cazul câ tigurilor determinate din transferul 
valorilor mobiliare, în cazul societ ilor închise, i din transferul p r ilor "sociale, obliga ia calcul rii, 
re inerii i vir rii impozitului revine dobânditorului."

  

Chiar dac potrivit art. 67 din COdul fiscal obliga ia calcul rii,

 

re inerii i vir rii impozitului 
revine pl titorului venitului, adic cesionarului (în spe

 

TI GMbH Germania si TF S.R.L. 
România); subiect al impozitului pe câ tigul din transferul dreptului de proprietate asupra p r ilor 
sociale este reclamantul, deoarece acest impozit este pl tit din p atrimoniul s u (suplimentul de pre 
stabilit în actul adi ional la contractul de cesiune de p r i sociale) cu consecin a diminu rii pre ului pe 
care l-a încasat. De altfel, impozitul stabilit de organul de control a fost pl tit de cesionar din restul de 
pre pe care mai trebuia s îl încaseze de la cesionar.  

Ca atare, interesul i dreptul reclamantului în contestarea impozitului stabilit de organul de 
inspec ie fiscal este evident, astfel încât, în temeiul art. 205 C. pr. fiscal i a art. 1 din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, consider c este îndrept it s formuleze prezenta 
ac iune, chiar dac deciziile de impunere nu au fost emise pe numele s u.

 

Reclamantul arat c nu este subiect al. impozitului pe teritoriul României, iar cesionarul 
nu avea obliga ia calcul rii,

 

re inerii

 

i vir rii impozitului pe câ tigul din transferul dreptului de 
proprietate asupra p r ilor sociale, conform Codului fiscal român.

 

Privitor la fondul cauzei se arat c prin rapoartele de inspec ie fiscal susmen ionate, 
organul de control a stabilit obliga ii fiscale suplimentare în sum de .... lei, respectiv .... lei, 
reprezentând impozit pe câ tigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, 
la care se adaug major ri de întârziere aferente- în sum de ... lei, respectiv .... lei, sume pe 
care le-a contestat în întregime. 

Pentru a stabili acest impozit, organul de control a re inut, ca stare de fapt c reclamantul 
este rezident pe teritoriul României. Ins , un comportament de bun credin i corect al 
organului de inspec ie fiscal implic dup opinia sa urm toarele aspecte:

 

a) în primul rând, consider c trebuia s fie informat despre inspec ia fiscal efectuat , 
deoarece organul de control a v zut contractele de cesiune de p r i sociale.

 

b) în al doilea rând, având în vedere c este cet ean italian, organul de control trebuia s 
verifice aplicabilitatea Conven iei de evitare a dublei impuneri încheiat cu Republica Italian , 
solicitând prezentarea certificaturi de reziden fiscal . 

 

Reclamantul arat c este cet ean italian cu drept de re edin pe teritoriul Românet. Din 
punct de vedere al Conven iei pentru evitarea dublei impuneri încheiat de România cu Republica 
Italian , factorul care determin existen a obliga iei fiscale este reziden a fiscal a persoanei în 
cauz

 

(art. 4 din Conven ie). Or, reziden a sa fiscal este pe teritoriul Italiei, în virtutea faptului c 
domiciliul s u este în Italia, Matera, Contrada Venusio. Astfel cum precizeaz art. 4 din 
Conven ie, no iunea de rezident al unui stat contractant nu cuprinde persoanele care sunt 
impozabile într-un stat contractant numai pentru venitul pe care îl ob in din surse situate în statul 
men ionat sau pentru averea pe care o posed în acest stat.

 

In acest sens, reclamantul men ioneaz c a solicitat i ob inut dreptul de reziden pe 
teritoriul României doar pentru c avea calitatea de reprezentat al societ ii pe parcursul derul rii 



proiectelor SAPARD derulate de societate i trebuia s comunice o adres pe teritoriul României. 
Faptul c de ine drept de reziden pe teritoriul României în vederea execut rii unor obliga ii 
contractuale consider c nu are drept consecin determinarea reziden ei ,sale pe teritoriul 
României din punct de vedere al aplic rii Conven iei pentru evitarea dublei impunea (conform art. 
4 din Conven ie, citat). 

Reziden a sa fiscal din punct de vedere al aplic rii Conven iei pentru evitarea dublei 
impunere în materie de impozite pe venit i pe averev i pentru prevenirea evaziunii fiscale 
încheiat de România cu Republica Italian este pe teritoriul Italiei, astfel cum rezult din 
certificatul de reziden fiscal nr. ...../2010 anexat. 

Consecin a faptului c este rezident al Italiei i a realizat 
venituri din transferul p r ilor sociale de inute la o societate 
româneasc este aplicabilitatea Conven iei pentru evitarea 
dublei impuneri. Reclamantul arat c îi sunt aplicabile 
prevederile art. 14 par. 3 din Conven ie cu privire la câ tigurile 
din capital: câ tigurile provenind din înstr inarea oric ror 
bunuri (p r ilor sociale - n.n.), altele decât cele men ionate la 
paragrafele 1 i.2, sunt impozabile numai în statul contractant 
al c rui rezident este cedentul. Cum cedentul.în contractele de 
cesiune este reclamantul, iar reziden a sa fiscal este în Italia, 
câ tigul din înstr inarea p r ilor sociale de inute la S.C. TC 
S.R.L. Pecica, jud. Arad este impozabil în Italia. 

Conven ia pentru evitarea dublei impuneri în materie de 
impozite pe venit i pe avere i pentru prevenirea evaziunii 
fiscale încheiat de România cu Republica Italian , în calitate 
de tratat interna ional, primeaz oric ror legi interne contrare, 
inclusiv Codului fiscal, conform art. 31 din Legea privind 
tratatele nr. 590/2003. 

Reclamantul concluzioneaz c , câ tigul realizat din 
transferul p r ilor sociale de inute la S.C. TC S.R.L. nu este 
impozabil pe teritoriul României, ci în Italia. Iar TI GmbH 
Germania i TF S.R.L. România nu aveau obliga ia s 
calculeze, re in i achite pe teritoriul României, conform 
dispozi iilor Codului fiscal Român, impozitul stabilit de organul 
de control. 

Referitor la majorarea capitalului social al S.C. TC 
S.R.L. cu suma de .... lei, majorare cu privire la care organul de 
inspec ie fiscal a considerat c s-a f cut doar în scopul evit rii 
re inerii i vir rii impozitului rezultat în urma vânz rii p r ilor 
sociale, se arat c , în lumina motivelor contesta iei sale, 
majorarea de capital social nu prezint nici o relevan din 
punct de vedere al impozitului pe venitul din transferul p r ilor 
sociale. 

A considerat c majorarea de capital social cu rezervele

 

rezultate din diferen a de reevaluare a terenurilor proprietatea 
societ ii este necesar pentru a m rii încrederea în firm a 
partenerilor, b ncilor i poten ialilor cump r tori. Aceasta cu 
atât mai mult cu cât S.C. TC S.R.L. figura cu un capital social 
în sum de ... lei, când în fapt, reclamantul, în calitate de 
asociat al societ ii, a creditat societatea cu sumele necesare 
cump r rii terenurilor. Ca atare, a solicitat o consultan de 
specialitate care s indice calea legal care trebuie urmat 
pentru ca situa ia scriptic s reflecte realitatea. Rezultatul 
acestei consultan e a fost majorarea capitalului social.

 

Prin întâmpinare, pârâta Direc ia General a Finan elor 
Publice Arad a solicitat respingerea ac iunii pe excep ia lipsei 
de interes i de calitate procesual activ a reclamantului, 



excep ii respinse prin încheierea de edin din data de 
.....2011, iar pe fondul cauzei, pârât a cerut respingerea ca 
nefondat a ac iunii ar tând c reclamantul a invocat prin 
aceasta acelea i motive de fapt i de drept ca si în contesta iile 
formulate, înregistrate la Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad 
sub nr. ...../04.08.2010, respectiv nr. ..../04.08.2010 i la 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. 
..../04.08.2010 i la DGFP Arad sub nr. ...... 

Învedereaz faptul c în spe organele de inspec ie 
fiscal au f cut aplica iunea art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal pe care reclamantul îl citeaz în 
adresa FN, înregistrat la Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad sub nr. ...../13.09.2010, care dspune:.  

ART. 67 (3) Calculul, re inerea si virarea

 

impozitului pe veniturile din investi ii, 
altele decât cele prev zute la alin. (1) i (2) se efectueaz astfel: (...)

 

b) în cazul câ tigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul 
societ ilor închise, i din transferul p r ilor sociale, obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii 
impozitului revine dobânditorului. (...);", respectiv TF SRL ROMÂNIA i respectiv TI 
GmbH Germania. 

A a cum s-a ar tat i în cele ce preced, motiva iile reclamantului din 
contesta iile formulate i din adresa de completare înregistrat la D.G.F.P. a jude ului 
Arad sub nr. ..../13.09.2010, în leg tur cu contractele de cesiune de p r i sociale

 

autentificate de Notar Public .... sub nr. ..../24.02.2009, respectiv nr. ..../24.02.2009 i 
Conven ie i act adi ional la contractul de cesiune de p r i sociale autentificat sub nr. 
...../24.02.2009, autentificat de Notar Public Scintee Costin sub nr. ..../24.02.2009, nu 
au relevan în cauza dedus judec ii, preten ia reclamantului ca un raport de drept 
privat (având la baz contractele mai sus precizate, încheiate între dl. x, în calitate de 
cedent i TF SRL ROMÂNIA, respectiv TI GmbH Germania, în calitate de cesionar) - 
s fie de natur a schimba subiectele raportului juridic de drept fiscal având ca obiect 
impozitul pe câ tigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, 
nu are suport legal, subiectele raportului juridic de drept fiscal fiind Ministerul Finan elor 
Publice i TF SRL ROMÂNIA, respectiv Ministerul Finan elor Publice i TI GmbH, 
contribuabili care au achitat în timpul inspec iei fiscale datoria fiscal de natura 
impozitului pe câ tigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare 
cu major rile de întârziere aferente, stabilit în sarcina lor," pe care petentui X o 
contest , f r a putea îns proba lezarea drepturilor sale de c tre autoritatea fiscal din 
România. 

Potrivit art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , dispozi iile procedurale în materie fiscal , inclusiv în ceea ce prive te 
dreptul de a formula contesta ie, se completeaz doar cu cele ale Codului de procedur 
civil i, inând seama de principiul de drept "specialia generalibus derogant", norma 
special reprezentat de Titlul IX din Codul de procedur fiscal constituie cadrul legal 
special aplicabil solu ion rii contesta iilor formulate împotriva actelor administrative 
fiscale. 

Pârâta mai arat c , în subsidiar, reclamantul nu demonstreaz existen a 
vreunui drept subiectiv de natura fiscal viitor si previzibil, cât vreme titularii actelor 
atacate, debitori al obliga iilor fiscale nu au în eles s formuleze contesta ie i mai mult, 
au achitat, în timpul controlului, obliga iile fiscale stabilite prin Deciziile de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .... i nr. 
.... cu OP nr. ..../06.07.2010 i OP nr. ..../05.07.2010, între debitori (SC TC SRL 
împutemieit al societ ii TI GmbH din Germania i SC TF SRL România) i contestator 
existând raporturi juridice de drept privat, in,spe a fiind'incidente si prevederile art. 17 
din, O.G..nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, potrivit c rora:

  

 " (1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit ile administrativ-teritoriale sau, dup caz, 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administra iei publice 
locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, contribuabilul, precum i 
alte persoane care dobândesc drepturi i obliga ii în cadrul acestui raport.

 



(2) Contribuabilul este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate 
f r personalitate juridica ce datoreaz impozite, taxe, contribu ii si alte sume 
bugetului general consolidat, in condi iile legii.

 
In materia impozitului pe câ tigul din transferul dreptului de proprietate asupra 

titlurilor de valoare, calitatea de contribuabil o are dobânditorul titlurilor de participare 
sau a p r ilor sociale, respectiv TF SRL ROMÂNIA i respectiv TI GmbH Germania, 
conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Le^ea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care dispune: 

ART. 67 (3) Calculul, re inerea si virarea impozitului pe veniturile din investi ii, 
altele decât cele prev zute la alin: (1) i

 

(2) se efectueaz astfel:(...)

 

b) în cazul câ tigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul 
societ ilor închise, i din transferul p r ilor sociale, obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii 
impozitului revine dobânditorului. (...);". 

în consecin , arat pârâta, sus inerile reclamantului de la pct. 1 Referitor la 
justificarea dreptului i interesului meu în formularea contesta iei" din contesta iile 
formulate/ac iunea în contencios, respectiv faptul c impozitul stabilit de organul de 
control a fost pl tit de cesionar din restul de pre pe care mai trebuia s -l încasez de la 
cesionar", sus ineri reiterate prin adresa de completare, nu prezint relevan în 
stabilirea calit ii procesuale a acestuia în condi iile în care rezolvarea diferendelor de 
natur comercial dintre p r i nu este în sarcina organelor fiscale ale statului român.

 

Prin urmare, având în vedere prevederile legale anterior citate i situa ia de 
fapt re inut , respectiv contesta iile sunt formulate de o persoan care nu are calitatea 
de debitor în cadrul raportului de drept material fiscal creat prin emiterea deciziilor 
atacate, iar între debitori i contestator nu exist rela ii de reprezentare legal sau 
conven ional , contesta ia fiind astfel formulat de o persoan lipsit de calitatea de a 
contesta, rezult c Direc ia Generala a Finan elor Publice a jude ului Arad în mod 
corect i legal a emis Decizia nr. ...../30.09.2010 privind solu ionarea contesta iilor 
formulate de dl. X împotriva Deciziilor de impunere privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ..../06.07.2010 i nr. 
..../05.07.2010 emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, ca inadmisibil i fiind 
formulat de o persoan lipsit de calitatea de a contesta, în conformitate cu 
prevederile art. 213 i art. 217 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, coroborate cu prevederile pct. 13 din Ordinul nr. 519 din 
27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata: 
«13. instruc iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta iei pentru 
neîndeplinirea condi iilor procedurale 13.1. Contesta ia poate fi respinsa ca: [...]

 

b) fiind depus de o persoana lipsita de calitatea de  contesta, in situa ia in 
care aceasta este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate 
procesuala:" contesta iile/ac iunea în contencios fiind astfel formulat de o persoan 
lipsit de calitatea de a

 

contesta, prin neîndeplinirea condi iilor procedurale prev zute 
la art. 205 i art. 206 din O.G. nr. 92/2003, reoublicata.  

În ceea ce prive te jurispruden a prezentat în motivarea contesta iilor i de 
care face vorbire generic în ac iunea formulat intitulând-o jurispruden a incident pe 
care nu o anexeaz , de i sus ine acest fapt pârâta învedereaz c în sistemul de 
drept din România jurispruden a nu constituie izvor de drept. 

  



Se arat c în Decizia nr. ....../30.09.2010 emis ie D.G.F.P. a jud. Arad a fost 
analizat motivarea deciziilor pronun ate de instan ele de judecat , invocate de petent, 
astfel: 

Decizia nr. ..../2009 a Cur ii de Apel Gala i l Decizia civil nr. ..../2010 a Cur ii 
de Apel Timi oara, nu au relevan în cauza dedus judec ii, în condi iile în care 
acestea au fost pronun ate de instan ele de judecat

 
în cauze care au avut ca subiect 

al raportului juridic de drept fiscal chiar titularii obliga iilor fiscale; ori, în cauza dedus 
judec : , a a cum rezult din cele ce preced, petentul Dome'nico Ferrulli nu a putut 
face dovada c este subiect al raportului juridic de drept fiscal având drept con inut 
datoria fiscal de natura impozitului pe câ tigul din transferul dreptului de proprietate 
asupra titlurilor de valoare înscris în deciziile atacate, prin neprecizarea normei legale 
care-l îndrept e te s pretind aplicarea tratamentului fiscal care reglementeaz în 
domeniul evit rii dublei impuneri îrr materie de impozit pe venit (Conven ia de evitare a 
dublei impuneri Încheiat de România cu Republica italian ), impozitului pe câ tigul din 
transferul dreptului de ' proprietate asupra titlurilor de valoare reglementat de art. 67 din 
Codul fiscal care stabile te ca subiect al raportului juridic de drept fiscal dobânditorul" 
(SC TI GmbH din Germania i SC TF SRL România) i nu cedentul - petentul X. 

Examinând ac iunea, se respinge ca nefondat , pentru c : Potrivit probelor 
dosarului, prin decizia de impunere nr...../6.VII.2010 pârâta Direc ia General a 
Finan elor Publice Timi a stabilit obliga ia de a se pl ti suma de .... lei cu titlu de 
impozit calculat pe câ tigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de 
valoare, cu major ri aferente pe seama societ ii comerciale TI GMBH Germania, prin 
împuternicit S.C. TC S.R.L. i prin decizia de impunere fiscal nr....../5.VII.2010 pârâta 
a calculat aceea i categorie de impozit în sum de .... lei cu major ri aferente pe 
seama societ ii comerciale S.C. TF S.R.L., deci titularele obliga iilor fiscale, respectiv 
de contribuabile, în sensul Codului de procedur fiscal , sunt dou persoane juridice.

 

Prin decizia nr....../30.IX.2010 emis de pârâta Direc ia General a Finan elor 
Publice Arad, a fost respins contesta ia reclamantului împotriva celor dou decizii de 
impunere, ca inadmisibil ca fiind formulat de o persoan lipsit de calitatea de a 
contesta, conform pct.13 din O.M.F. nr. 519/2005, re inându-se aplicarea prevederilor 
art. 17 i 67 din Codul de procedur fiscal , reclamantul neavând calitate de subiect al 
raportului juridic fiscal, n scut în cadrul celor dou decizii de impunere fiscal .

 

Potrivit art. 17 alin. 1 Cod procedur fiscal , subiecte ale raportului juridic fiscal 
sunt statul, unit ile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum i alte persoane 
care dobândesc drepturi i obliga ii în cadrul acestui raport.

 

(2) Contribuabilul este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta .entitate 
f r personalitate juridica ce datoreaz impozite,, taxe, contribu ii si alte sunie bugetului 
general consolidat, in condi iile legii.

 

Art.67 alin.1 lit.b Cod fiscaL, prevede c , modul de calcul, re inerea si virarea

 

impozitului pe veniturile din investi ii, altele decât cele prev zute la alin. (1) i (2) se 
efectueaz

 

as t f e l : b)în cazul câ tigurilor determinate din transferul valorilor 
mobiliare în cazul societ ilor închise i din transferul p r ilor sociale, obliga ia 
calcul rii, re inerii i vir rii impozitului revine dobânditorului.  

 

în cauza dedus judec ii, dobânditorul

 

titlurilor de participare sau a p r ilor 
sociale âu avut-o societ ile

 

comerciale TF S.R.L-. România i TI GMBH Germania, iar 



reclamantul a avut calitate de cedent, a a cum rezult din contractele de cesiune

 
autentificate, invocate de reclamant i de asemenea din recunoa terea acestei calit i,

 
men ionat în înscrisul depus la fila 41 din dosar sau din ac iune.

 
Art. 16 din Codul de procedur fiscal prevede, c raportul de drept procedural 

fiscal cuprinde drepturile i obliga iile ce revin p r ilor, potrivit legii, pentru îndeplinirea 
modalit ilor prev zute pentru stabilirea, exercitarea i stingerea drepturilor i obliga iilor 
p r ilor din raportul de drept fiscal.

 
Deci, raportul de drept procedural fiscal, respectiv cel de a contesta o impunere 

fiscal , atât în procedura

 

prealabil fiscal

 

cât i la instan , apar ine numai unui, 
subiect de drept fiscal, respectiv persoanei fizice sau juridice care este titularul unei 
obliga ii

 

fiscale, a a cum rezult din dispozi iile legale suscitate.

 

Cum în spe , calitatea aceasta apar ine celor dou societ i comerciale pe 
seama c rora s-au calculat impunerile, bine a fost respins contesta ia reclamantului pe 
excep ia lipsei sale de contribuabil, respectiv de calitate procesual activ în procedur 
prealabil

 

i drept urmare ac iunea se respinge ca nefondat , nefiind dovedit

 

nicio 
v t mare în sensul art.1 alin 1 din Legea nr.554/2004 prin emiterea de c tre

 

pârât a 
actelor atacate. 

împrejurarea c reclamantul sus ine c prin impuneri i-au fost lezate drepturile 
sale patrimoniale pentru c impozitul stabilit a determinat diminuarea sumei pe care 
trebuia s o încaseze

 

de la cesionarii TI GMBH i TF S.R.L. cu titlu de pre , pe baza 
contractelor de cesiune, nu confer acestuia calitatea de subiect

 

de drept în raportul de 
drept fiscal, problema vizând exclusiv raporturile contractuale dintre reclamant i 
cesionari. 

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOT R TE

 

Respinge ca nefondat ac iunea formulat  de reclamantul X împotriva pârâtelor 
Administra ia Finan elor Publice Arad - Activitatea de inspec ie fiscal i Direc ia 
General a Finan elor Publice Arad. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronun at 
în edin public ,

 

......VII.2011. 
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