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                                 D  E  C  I  Z  I  A  nr.   3126/155/30.09.2013          
 
privind solu�ionarea contesta�iei depus� de X Gmbh, înregistrat� la DGFP 
Hunedoara sub nr. .../2013 

 
 
            DGFP Hunedoara a fost sesizat� cu adresa nr. ... / 17.01.2013, înregistrat� 
la DGFP Hunedoara sub nr. ... / 21.01.2013, emis� de Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul ANAF, care în baza prevederilor art.3 
alin.(1)(2) din OPANAF Nr. 3333 din 18 octombrie 2011, a delegat în favoarea 
DGFP Hunedoara competen�a de solu�ionare a contesta�iei formulat� de X Gmbh . 
           Prin urmare, cu adresa nr. ... / 24.01.2013 a DGFP Bucure�ti – Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, înregistrat� la DGFP Hunedoara sub nr. ... / 30.01.2013, s-
a înaintat dosarul contesta�iei, spre competent� solu�ionare Biroului Solu�ionare 
Contesta�ii din cadrul DGFP Hunedoara. 
           Contesta�ia este formulat� de X Gmbh, cu sediul în ..., num�r TVA ..., 
împotriva Deciziei nr. ... / 27.05.2011 de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al 
Uniunii Europene, emis� de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, DGFP 
Bucure�ti �i care vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat� respins� la rambursare. 
            Contesta�ia este semnat� de dna. ..., dar nu poart� amprenta �tampilei 
societ��ii. 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 din OG nr. 
92 / 2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�. 
            Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 207 din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i având în vedere prevederile art.3 alin.(1)(2) din 
OPANAF Nr. 3333 din 18 octombrie 2011 privind condi�iile de delegare a 
competen�ei de solu�ionare a contesta�iilor altui organ de solu�ionare, precum �i 
dispozi�iile exprese ale art.17 din OUG nr.74 / 2013, coroborat cu art.12 din HG 
nr. 520 / 2013, se re�in urm�toarele: 
 
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara, prin Serviciul de 
Solu�ionare a  Contesta�iilor, se poate investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei 
în condi�iile în care X Gmbh  nu a respectat dispozi�iile obligatorii ale art. 206 din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, respectiv nu a 
�tampilat contesta�ia.  
 
            În fapt, organele fiscale din cadrul DGFP Bucure�ti, prin Decizia nr. ... / 
27.05.2011 de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele 
impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii 
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Europene, au respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în suma total� de ... 
lei . 
            Împotriva Deciziei nr. ... / 27.05.2011, X Gmbh  a formulat �i a depus 
contesta�ie, înregistrat� la DGFP Bucure�ti, sub nr. ... / 08.07.2011, contesta�ia 
fiind semnat� de dna. ..., dar nu poart� amprenta �tampilei societ��ii X Gmbh . 
            Prin adresa nr. ... / 06.01.2012, Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor din 
cadrul DGFP Bucure�ti, a solicitat societ��ii X Gmbh  : 
“…întrucât contesta�ia depus� nu poart� amprenta �tampilei societ��ii 
contestatoare, urmeaz� ca, în termen de 5 zile de primirea prezentei, s� transmite�i 
la registratura DGFP-MB din str. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, Bucure�ti, un 
exemplar identic cu cel transmis prin po�t� �i înregistrat la D.G.F.P.-M.B. sub nr. 
... / 08.07.2011 care s� fie semnat �i stampilat în original de c�tre reprezentantul 
legal al societ��ii…” 
             Petenta nu a r�spuns solicit�rilor, cu toate c� a primit adresa nr. ... / 
06.01.2012 în data de 16.01.2012, la dosarul cauzei existând anexat�, în original, 
confirmarea de primire extern� a adresei. 
             Astfel, se constat� c� de�i în fapt i s-a acordat persoanei nerezidente un un 
termen rezonabil pentru a suplini lipsurile despre care a fost informat�, aceasta nu 
a întreprins diligen�ele necesare în vederea complet�rii contesta�iei sale, astfel c� o 
asemenea cerere nu îndepline�te condi�iile imperative prev�zute de Codul de 
procedur� fiscal� pentru a fi analizate pe fond. 
 
             În drept, potrivit prevederilor art.23 alin.(2) din Directiva 2008/9/CE a 
Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilirea normelor detaliate privind 
rambursarea taxei pe valoare ad�ugat�, prev�zut� în Directiva 2006/112/CE, c�tre 
persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de 
rambursare:  
“(2) Contesta�ii împotriva deciziilor de respingere a unor cereri de rambursare 
pot fi depuse de c�tre solicitant la autorit��ile competente ale statului membru de 
rambursare, în forma �i în termenele prev�zute pentru contesta�iile introduse de 
c�tre persoane stabilite în statul membru respectiv cu privire la cererile de 
rambursare.”  
            Astfel, conform TITLUL IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate 
împotriva actelor administrative fiscale, art. 206 din OG Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se precizeaz� urm�toarele: 
“ART. 206 Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contesta�iei; 
    c) motivele de fapt �i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
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    e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila 
în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, 
persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.” 
           În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, la pct. 2.3. – 2.4 �i pct 3.2 se 
prevede c�: 
“2. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedur� fiscal� - Forma 
�i con�inutul contesta�iei 
  2.3. În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care privesc 
depunerea în original a împuternicirii sau în copie legalizat�, semn�tura, precum 
�i �tampilarea acesteia, organele de solu�ionare competente vor solicita 
contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, ca în 
termen de 5 zile de la comunicare s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În caz contrar, 
contesta�ia va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei. 
  2.4. Confirm�rile de primire se vor anexa la dosarul cauzei. 
  3.2. Dosarul contesta�iei va cuprinde: contesta�ia în original, care trebuie s� 
poarte semn�tura persoanei îndrept��ite, precum �i amprenta �tampilei, în cazul 
contestatorului persoan� juridic�, împuternicirea avoca�ial� în original sau în 
copie legalizat�, dup� caz, actul prin care se desemneaz� administratorul 
special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, în 
copie, precum �i anexele acestuia, copii ale documentelor care au leg�tur� cu 
cauza supus� solu�ion�rii, documentele depuse de contestator �i sesizarea penal� 
în copie, dac� este cazul.” 
            Având în vedere c� pân� la data solu�ion�rii contesta�iei petenta nu a 
r�spuns solicit�rilor Serviciului de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul DGFP 
Bucure�ti din adresa nr. ... / 06.01.2012, cu toate c� a primit adresa în data de 
16.01.2012, la dosarul cauzei existând anexat�, în original, confirmarea de primire 
extern� a adresei, rezult� c� în cauz� nu s-a dovedit calitatea procesual� activ� a X 
Gmbh, printre condi�iile de admisibilitate a ac�iunii fiind �i �tampila în cazul 
persoanelor juridice.  
           Astfel, DGFP Hunedoara nu se poate investi cu solu�ionarea pe fond a 
cauzei, a�a dup� cum prevede art. 213 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�:  
“ART. 213 Solu�ionarea contesta�iei 
    (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra 
excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”, 
coroborat cu OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�,  care la pct. 9.3. – 9.4 prevede c�: 
 “9. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ionarea contesta�iei 
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9.3. Organul de solu�ionare competent va verifica existen�a excep�iilor de 
procedur� �i, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la solu�ionarea pe 
fond a contesta�iei. 
9.4.În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� �i de fond pot fi 
urm�toarele: excep�ia de nerespectare a termenului de depunere a contesta�iei, 
excep�ia de necompeten�� a organului care a încheiat actul contestat, excep�ia 
lipsei semn�turii sau a �tampilei de pe contesta�ie, excep�ia lipsei de interes, 
excep�ia lipsei de calitate procesual�, prescrip�ia, puterea de lucru judecat etc” 
           În spe�� sunt incidente prevederile art. 217 din OG nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care arat�:  
“CAP. 4  Solu�ii asupra contesta�iei 
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.”, 
coroborate cu prevederile pct. 12.1. din OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�,  care precizeaz�:  
“12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 217 din Codul de procedur� fiscal� - 
Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
    12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    b) fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta, în situa�ia în 
care aceasta este formulat� de o persoan� fizic� sau juridic� lipsit� de calitate 
procesual�;” 
            Având în vedere cele prezentate mai sus, contesta�ia formulat� de X Gmbh, 
urmeaz� a fi respins� ca fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea procesual� 
de a contesta, re�inându-se culpa procedural� în care se afl� petenta prin 
ne�tampilarea contesta�iei.  
           Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i a OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului nr.                            
se  
 

D   E   C   I   D   E  : 
 
        1. Respingerea contesta�iei, formulat� de X Gmbh  împotriva Deciziei nr. ... / 
27.05.2011 de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele 
impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii 
Europene, �i care vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând tax� pe valoarea 
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ad�ugat� respins� la rambursare, ca fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea 
de a contesta. 
 
        2.  Prezenta decizie se comunic� la: 
                              -X Gmbh  
                              -DGRFP Bucuresti – Administra�ia Fiscal� pentru    
                                Contribuabili  Nereziden�i – Serviciul Reprezentan�e   
                                Str�ine, Ambasade �i   Administrare a  Contribuabililor  
                                Nereziden�i. 
                                    
  
                   Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea prezentei. 

 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
… 

 
 
 


