Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr.2
Serviciul Solutionare Contestatii

Telefon - 410643,410575 Fax – 419892

DECIZIA Nr.12/2008
privind solutionarea contestatiei formulata de X impotriva impunerilor fiscale
aferente anilor 1997-2000 efectuate de organele de control ale Administratiei
Finantelor Publice Comunala X

Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul D.G.F.P. Dolj este investit sa
solutioneze, conform prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, contestatia formulata de X din com. Y, jud. Dolj.
X contesta impunerile fiscale aferente anilor 1997-2000 conform:
Declaratiei de impunere pentru anul 1997, borderoului de debite nr.Y,
Declaratiei de impunere pentru anul 1999 si Deciziei de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2000, nr.Y.
La data de 12.10.2007, X formuleaza si depune la D.G.F.P. Dolj contestatia
inregistrata sub nr. Y. Intrucit in urma demersurilor intreprinse de catre organul de
solutionare a contestatiilor nu s-a putut face dovada datei la care contestatorul a luat
la cunostinta de actele administrativ fiscale atacate, contestatia este considerata ca
fiind depusa in termenul legal, conform Instructiunilor aprobate prin Ordinul
nr.519/2005, pct.3.9 de aplicare a art.177 al O.G. nr.92/2003, republicata.
In aceste conditii s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei.
I. In sustinerea cauzei, contestatorul aduce drept argument faptul ca lucreaza
numai terenul propriu cu tractorul pe care il detine si nu efectueaza lucrari agricole la
alti beneficiari pentru a obtine venit, sustinind ca a dat si o declaratie in acest sens
organelor fiscale.
Contestatorul sustine ca avea de primit suma de un milion lei pe care urma sa o
ridice de la Trezoreria X dar de acolo i s-a comunicat ca are debite de plata, fara a i se
aduce la cunostinta suma si documentul de plata.
In plus, contestatorul sustine ca si-a vazut semnatura pe niste acte, in conditiile

in care nu a semnat nici un act de impunere.
II. Impunerile fiscale aferente anilor 1997-2000, conform actelor anexate la
dosarul contestatiei, au fost efectuate in baza urmatoarelor documente:
- Declaratia de impunere pe anul 1997, din data de Y, intocmita de D.G.F.P.
Dolj, serviciul C.I.P.F., si instiintarea de plata din Y, prin care s-a stabilit in sarcina
contestatorului impozit pe venit in suma de Y lei.
- Borderou de debite nr.Y, aferent anului 1998, prin care s-a stabilit in sarcina
contestatorului impozit pe venit in suma de Y lei.
- Declaratia de impunere pe anul 1999, din data de Y, si instiintarea de plata
din Y, emisa de Perceptia nr.Y, prin care s-a stabilit in sarcina contestatorului impozit
pe venit in suma de Y lei.
- Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul
din activitati independente pe anul 2000, nr.Y, emisa de Perceptia nr.Y, prin care s-au
stabilit in sarcina contestatorului plati anticipate cu titlu de impozit pe venit in suma
de Ylei.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, in raport cu
dispozitiile legale referitoare la aceasta si avind in vedere motivele invocate de
contestator, se retin urmatoarele:
Organul de solutionare a contestatiilor a retinut, in urma analizei contestatiei,
ca aceasta nu respecta prevederile art. 206, alin.(1) si (2), din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, si care precizeaza:
„Forma si continutul contestatiei
(1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila
in cazul persoanelor juridice. (...).
(2) Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si
inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal
atacat, cu exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal”.
Organul de solutionare a contestatiilor a luat la cunostinta de faptul ca petentul,
in contestatia formulata, nu a precizat obiectul contestatiei, respectiv sumele si
masurile stabilite de organul fiscal, actele administrative fiscale atacate, motivele de
fapt si de drept precum si dovezile pe care se intemeiaza contestatia.
Astfel, s-a intocmit si expediat catre petent adresa nr.Y potrivit careia acestuia i
se solicita precizarea, in termen de cinci zile de la comunicare, a actelor de impunere,
cuantumului sumei contestate, motivelor de fapt si de drept precum si dovezile pe
care se intemeiaza contestatia, in caz contrar, contestatia fiind respinsa ca nemotivata.
Ca urmare, in solutionarea contestatiei, organul de solutionare a contestatiilor
s-a prevalat si de precizarile Instructiunilor pentru aplicarea art.206, aprobate prin

Ordinul nr.519/2005, pct.2.5, care specifica in mod clar:
„In exercitarea rolului activ, organul de solutionare va solicita
contestatorului, pe baza de scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
prezentarea, in termen de cinci zile de la data comunicarii acesteia, a motivelor
de fapt si de drept, sub sanctiunea respingerii contestatiei ca nemotivata”.
Potrivit confirmarii de primire anexata la dosarul cauzei si semnata de
contestator, acesta a primit adresa mentionata mai sus, in data de Y, fara a respecta
termenul de raspuns specificat, de cinci zile de la data comunicarii.
In drept, pct.12.1 lit.b) din Instructiunile pentru aplicarea art.216 al O.G.
nr.92/2003, aprobate prin Ordinul nr.519/2005, precizeaza:
„Contestatia poate fi respinsa ca:
b) nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt
si de drept in sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sint incidente
cauzei supuse solutionarii”.

In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor urmeaza sa propuna
respingerea contestatiei ca nemotivata.
Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.216 alin.(1) si pct.12.1
lit.b) din Instructiunile pentru aplicarea art.216 al O.G. nr.92/2003, aprobate prin
Ordinul nr.519/2005 al O.G. nr.92/2003, republicata se
DECIDE
- respingerea contestatiei formulata de X din com. Y, Jud. Dolj, ca nemotivata.
*

*

*

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 (sase) luni de
la comunicare.

