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DECIZIA NR. 33 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL, 

 înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
sub nr.x /06.04.2012 

 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin, a fost sesizat de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� - Serviciul 
de Inspec�ie Fiscal� nr. 3 prin adresa nr.x/20.04.2012, înregistrat� la D.G.F.P. 
Cara�-Severin sub nr.x/23.04.2012, asupra contesta�iei formulat� de SC x SRL, cu 
sediul în xi, str. General x, bl.x, sc. x, ap.x, jud. x �i domiciliul fiscal în x, bl.x, sc.x, 
et.x, ap.x, jud. x. 
 
 Obiectul contesta�iei înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/06.04.2012, completat� prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/23.04.2012, îl constituie m�surile dispuse prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
F-CS x/05.03.2012 întocmit de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul A.I.F. - 
Serviciul de Inspec�ie Fiscal� nr.3. 

Suma total� contestat� este de x lei reprezentând: 
-   x lei - impozit pe profit; 
-   x lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit;  

 -     x lei - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit: 
 - x lei - taxa pe valoarea ad�ugat�: 
 -   x lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -   x lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -   x lei - m�sura de diminuare a pierderii fiscale. 
 

De asemenea, SC x SRL contest� �i Procesul verbal nr.x/27.02.2012 întocmit 
de c�tre organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Serviciului de Inspec�ie Fiscal� nr.3 
�i „Procesul verbal de contraven�ie nr.__/___”.  
 

Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este legal învestit� cu solu�ionarea contesta�iei. 

 

����	
�����������������	
�����������������	
�����������������	
���������������������
����	����������������	����������������	����������������	��������������������
 Direc�ia General� a Finan�elor  
 Publice Cara�-Severin 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
Tel : 0255/214197 
Fax : 0255/220103 
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Cauza supus� solu�ion�rii Serviciului Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
D.G.F.P. Cara�-Severin este dac� se poate investi cu analiza pe fond a 
contesta�iei, în condi�iile în care aceasta a fost formulat� de c�tre o persoan� 
lipsit� de calitate procesual�. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� în baza constat�rilor din Raportul de 

inspec�ie fiscal� nr. F-CS x/05.03.2012 au emis Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-CS 
x/05.03.2012. Organele de inspec�ie fiscal� au încheiat �i Procesul verbal 
nr.x/27.02.2012, acesta fiind anex� la Raportul de inspec�ie fiscal� nr. F-CS 
x/05.03.2012. 

Prin contesta�ia formulat� SC x SRL, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin 
sub nr.x/06.04.2012 se îndreptat� împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� nr. F-CS 
x/05.03.2012, Procesului verbal nr.x/27.02.2012 întocmite de organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul Serviciului de Inspec�ie Fiscal� nr.3 �i „Procesului verbal de 
contraven�ie nr.__/___”.  

Având în vedere faptul c�, contesta�ia depus� de SC x SRL a fost îndreptat� 
împotriva m�surilor dispuse de c�tre organele de inspec�ie fiscal� prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr.x/05.03.2012, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
D.G.F.P. Cara�-Severin prin adresa nr.x/09.04.2012 a solicitat contestatorului 
precizarea obiectului contesta�iei formulate �i cuantumul sumei contestate. 

Prin adresa de r�spuns înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/23.04.2012, SC x SRL, prin împuternicit dl. x, d� curs solicit�rii Serviciului 
Solu�ionare Contesta�ii, precizând c� „...obiectul contesta�iei este de x lei 
reprezentând taxe �i impozite datorate, compuse conform desf��ur�torului de la 
pag.16/18 aliniatul 1, 2, 3, 4, 5, 6 care sunt calculate pe sume ce nu apar�in societ��ii 
noastre.” „Contest�m de asemenea diminuarea la pierderea fiscal� de x lei”; 
re�inându-se astfel c�, contestatoarea a în�eles s� conteste în continuare raportul de 
inspec�ie fiscal� �i nu Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-CS x/05.03.2012, emis� în baza constat�rilor 
din acest raport de inspec�ie fiscal� nr. F-CS x/05.03.2012. 

Totodat�, se re�ine c� de�i, contesta�ia înregistrat� sub nr.x/06.04.2012 poart� 
�tampila societ��ii, fiind semnat� ilizibil, f�r� a fi precizat� nici o men�iune cu privire 
la persoana care a semnat contesta�ia, completarea adus� la aceasta prin adresa de 
r�spuns nr.x/23.04.2012, este formulat� prin împuternicit. 

Comparând cele dou� semn�turi, respectiv cea de pe contesta�ia ini�ial� 
înregistrat� la D.G.F.P. Cara� - Severin sub nr.x/06.04.2012 �i cea de pe 
completarea la aceasta, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/23.04.2012, 
organele de solu�ionare a contesta�iilor au re�inut c� acestea coincid, fiind semnate 
de  aceea�i persoan�, respectiv dl. x. 

Prin urmare, în contextul ar�tat, organele de solu�ionare a contesta�iilor au 
solicitat societ��ii contestatoare comunicarea dovezii calit��ii de împuternicit, în 
original sau în copie legalizat�, a persoanei care a semnat contesta�ia, întrucât a�a 
cum s-a ar�tat anterior, contesta�ia ini�ial� nu poart� men�iunea c� este formulat� 
prin împuternicit. 

 
 Pân� la data emiterii prezentei decizii, SC x SRL nu a dat curs solicit�rii 
Serviciului Solu�ionare Contesta�ii, astfel c� la dosarul cauzei nu se afl� dovada 
calit��ii de împuternicit din care s� rezulte faptul c� dl. x, care a semnat contesta�ia în 
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numele SC x SRL este împuternicitul acesteia, de�i a primit adresa mai sus 
men�ionat� în data de 08.05.2012, a�a cum rezult� din confirmarea de primire, 
anexat� la dosarul cauzei. 
 

În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
   
Art. 18 
    “Împuternici�ii 
    (1) În rela�iile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un 
împuternicit. Con�inutul �i limitele reprezent�rii sunt cele cuprinse în împuternicire 
sau stabilite de lege, dup� caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedic� pe 
contribuabil s� î�i îndeplineasc� personal obliga�iile fiscale, chiar dac� nu a procedat 
la revocarea împuternicirii potrivit alin.(2). 
    (2) Împuternicitul este obligat s� depun� la organul fiscal actul de împuternicire, în 
original sau în copie legalizat�. Revocarea împuternicirii opereaz� fa�� de organul 
fiscal de la data depunerii actului de revocare.” 
 
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�; 
    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.” 

 
coroborat cu prevederile pct.2.3 din O.P.A.N.A.F. nr.2137/2011 privind Instruc�iunile 
pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
care stipuleaz� c�: 

“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.” 

 
Din interpretarea normelor legale citate mai sus se re�ine c�, persoana 

îndrept��it� la contesta�ie are obliga�ia ca în situa�ia în care depune contesta�ie prin 
împuternicit, s� anexeze împuternicirea în original sau în copie legalizat�, astfel 
f�cându-se dovada calit��ii de împuternicit. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate mai sus, precum si documentele 

existente la dosarul cauzei, respectiv demersurile efectuate de organele de 
solu�ionare a contesta�iilor, se re�ine c� pân� la data emiterii prezentei decizii, nu   s-
a dat curs solicit�rii organelor de solu�ionare a contesta�iilor referitoare la depunerea 
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împuternicirii în original sau în copie legalizat�, din care s� rezulte c� dl. x care a 
semnat contesta�ia în numele SC x SRL este împuternicitul acesteia. 

 
Potrivit art.213 alin.(5) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�:  
    “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.” 

 
În conformitate cu prevederile art.217 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se prevede: 

 
    “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.” 
 

coroborat cu pct.12.1 lit.b) din O.P.A.N.A.F. nr.2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea Titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�: 
“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�”; 
 

Prin urmare, având în vedere cerin�ele procedurale prev�zute expres de 
art.206 alin.(1) lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de solu�ionare a 
contesta�iilor nu se pot investi cu solu�ionarea cauzei, urmând a respinge contesta�ia 
formulat� de  SC x SRL ca fiind formulat� de o persoan� lipsit� de calitatea de a 
contesta. 
 
 

Referitor la afirma�ia contestatoarei potrivit c�reia nu a luat la cuno�tiin�� 
„Procesul verbal de contraven�ie nr.__/___” �i pe care îl contest�, organele de 
inspec�ie fiscal� în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
nr.x/20.04.2012, completat cu adresa nr.x/05.05.2012 precizeaz� faptul c� „ - nu 
exist� un proces verbal de contraven�ie, nu s-au aplicat amenzi.”... „Dintr-o eroare, 
aceste documente au fost cuprinse scriptic pe adresa de înaintare a actelor 
administrativ fiscale.”  

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul art.18 alin.(1), 
alin.(2), art.206 alin.(1) �i alin.(2), art.213 alin.(5), art.217 alin.(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu pct.2.3, pct.12.1. lit. b) din 
O.P.A.N.A.F. nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se: 
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D E C I D E 
 
 

Respingerea contesta�iei formulat� de SC x SRL ca fiind formulat� de o 
persoan� lipsit� de calitatea de a contesta. 

   
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor de atac administrativ �i poate 
fi atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen de 6 luni de la comunicare, conform 
procedurii legale. 

 
 
 
  

DIRECTOR EXECUTIV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


