
   

Ministerul Finan\elor Publice, Agen\ia Na\ional` de Administrare
Fiscal`,  Direc\ia General`  a  Finan\elor  Publice Jude\ul  Br`ila -  Serviciul
Solu\inare Contesta\ii  a  fost  sesizat` de Activitatea de Inspec\ie  Fiscal`
Persoane Fizice 2 prin adresa nr._/2010, [nregistrat` sub nr._/2010, asupra
contesta\iei  referitoare  la  Decizia  de  impunere  nr._/2009  emis`  pentru
contribuabil X ]i la Decizia de impunere nr._/2009 emis` pentru contribuabil
Y, de c`tre Activitatea de Inspec\ie Fiscal`.

X, CNP _ ]i Y, CNP _, au domiciliu [n Br`ila, str. _, nr._, bl._,
sc._, ap._ ]i sunt asocia\i, [n p`r\i egale (50%) la Z.

Obiectul contesta\iei [l constituie Decizia de impunere nr._/2009
emis`  pentru  contribuabil  X  privind  suma  total`  de  _ lei reprezent@nd
diferen\` de impozit pe venit ]i major`ri de [nt@rziere aferente ]i Decizia de
impunere nr._/2009 emis` pentru contribuabil Y privind suma total` de de _
lei,  reprezent@nd diferen\`  de  impozit  pe  venit  ]i  major`ri  de  [nt@rziere
aferente. 

Av@nd [n vedere faptul c` ac\iunea [n calea administrativ` de
atac a fost formulat` ]i semnat` de W iar titlurile de crean\` contestate au
fost  emise  pe  numele  altor  persoane  fizice,  respectiv  X  ]i  Y,  D.G.F.P.
Jude\ul Br`ila a solicitat  celor dou` persoane fizice mai sus men\ionate,
prin adresa nr._/2010, ca [n termen de cinci zile de la primirea adresei, s`
se  prezinte  la  sediul  organului  fiscal  pentru  a  [ndeplini  procedura  de
semnare, [n original, a contesta\iei. 

Adresa  nr._/2010,  transmis`  persoanelor  fizice  cu  scrisoarea
recomandat`  nr._/2010,  a  fost  returnat`  de  oficiul  po]tal  cu  men\iunea
“Avizat, reavizat, expirat termen p`strare”.

Drept consecin\`, Serviciul Solu\ionare Contesta\ii a procedat,
[n conformitate  cu prevederile  art.44 alin.(3)  din O.G. nr.92/2003 privind
Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`,  la  comunicarea  adresei,  prin
publicitate,  prin  afi]area  concomitent`  a  unui  anun\  la  sediul  direc\iei
teritoriale ]i pe pagina de internet a institu\iei.
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                                              DECIZIA Nr.100
                                        din data de 2010
 privind solu\ionarea contesta\iei referitoare la deciziile de impunere
                           emise pentru X ]i Y, asocia\i la Z,                            
              [nregistrat` la D.G.F.P. Jude\ul Br`ila sub nr._/2010

 



   

P@n`  la  data  emiterii  prezentei  decizii  de  solu\ionare  a
contesta\iei,  men\ion`m  c`  X  ]i  Y  nu  au  r`spuns  solicit`rii  Serviciului
Solu\ionare Contesta\ii din adresa mai sus indicat`.

Astfel,  se constat` c`,  [n  spe\`,  sunt  [ntrunite  doar  condi\iile
prev`zute de art.205 alin.(1), art.207, precum ]i ale art.209 alin.(1) lit.a) din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n 2007, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

D.G.F.P. jude\ul Br`ila [nainte de a analiza pe fond contesta\ia
este obligat` s` verifice primordialitatea solu\ion`rii excep\iilor fa\` de orice
dezbatere a fondului cauzei.

 Astfel,  cauza  supus`  solu\ion`rii  este  dac`  D.G.F.P.
Jude\ul Br`ila - Serviciul Solu\ionare Contesta\ii se poate investi cu
solu\ionarea pe fond a contesta\iei, [n condi\iile [n care aceasta nu a
fost semnat` de persoanele pe numele c`rora au fost emise titlurile de
crean\` contestate. 

{n fapt, [n data de 2009, Activitatea de Inspec\ie Fiscal` a emis
pentru X, Decizia de impunere nr._ iar pentru Y, Decizia de impunere nr._. 

{mpotriva  deciziilor  de  impunere  mai  sus  men\ionate,  W  a
formulat contesta\ie [n calea administrativ` de atac, [nregistrat` la organul
fiscal teritorial sub nr._/2010.

Ca  urmare  a  solicit`rii  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  –  Serviciul
Solu\ionare  Contesta\ii  din  adresa  nr._/2010,  X  ]i  Y,  nu  au  [ndeplinit
procedura de semnare, [n original, a contesta\iei depuse de o alt` persoan`
fizic`. 

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile art.205
alin.(1)  ]i  alin.(2)  ]i  ale  art.206 alin.(1)  lit.e)  din  O.G. nr.92/2003 privind
Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  2007,  cu  modific`rile  ]i
complet`rile ulterioare, astfel:

“ART. 205
  Posibilitatea de contestare

ţ ş(1)  Împotriva  titlului  de  crean ã,  precum  i  împotriva  altor  acte
ţ ţadministrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este

ş ţo cale  administrativã de atac i  nu înlãturã dreptul  la  ac iune al  celui  care se
considerã lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa

ţacestuia, în condi iile legii.
ţ ţ(2) Este îndreptã it la contesta ie numai cel care considerã cã a fost lezat în

drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
...
ART. 206
ş ţ ţ Forma i con inutul contesta iei

ţ ş(1) Contesta ia se formuleazã în scris i va cuprinde:
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...
   e) semnãtura contestatorului”

Fa\` de cadrul legal men\ionat, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila re\ine c`
[mpotriva titlurilor de crean\` pot formula ]i sunt [ndrept`\ite la contesta\ie
numai persoanele care se consider` lezate [n drepturile lor prin emiterea
acestor acte administrativ fiscale. 

Av@nd [n vedere actele  existente la dosarul  cauzei,  D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila  constat` c`,  [n  spe\`,  X ]i  Y,  pentru  care  au fost  emise
Deciziile de impunere nr._/2009 ]i respectiv Decizia de impunere nr._/2009,
prin ne[ndeplinirea procedurii de semnare, [n original, a contesta\iei, nu au
demonstrat c` au fost leza\i [n dreptul sau interesul lor legitim.

Pe cale de consecin\` ]i av@nd [n vedere prevederile pct.13.1
lit.d)  din  Ordinul  nr.519/2005  privind  aprobarea  Instruc\iunilor  pentru
aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
contesta\ia  referitoare  la  Decizia  de  impunere  nr._/2009  emis`  pentru
contribuabil X, privind suma de _lei  reprezent@nd diferen\` de impozit pe
venit ]i major`ri de [nt@rziere aferente ]i la Decizia de impunere nr._/2009
emis` pentru contribuabil Y, privind suma total` de de _ lei  reprezent@nd
diferen\`  de  impozit  pe  venit  ]i  major`ri  de  [nt@rziere  aferente,  se
consider` ca lipsit` de interes, urm@nd a fi respins` ca atare. 

Pentru cele ce preced ]i [n temeiul art.210 ]i art.216 alin.(1) din
O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n 2007, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se 

       D E C I D E :

Respingerea ca lipsit` de interes a contesta\iei referitoare la
Decizia de impunere nr._/2009 emis` pentru contribuabil X, CNP _, privind
suma de _ lei  reprezent@nd diferen\` de impozit pe venit ]i major`ri de
[nt@rziere  aferente   ]i  la  Decizia  de  impunere  nr._/2009  emis`  pentru
contribuabil Y, CNP _, privind suma total` de _ lei  reprezent@nd diferen\`
de impozit pe venit ]i major`ri de [nt@rziere aferente.

{n temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare, prezenta decizie de solu\ionare a contesta\iei este definitiv` [n
sistemul  c`ilor  administrative  de  atac  ]i  poate  fi  atacat`,  la  instan\a
judecatoreasc`  de  contencios  administrativ  competent`,  respectiv  la
Tribunalul Br`ila,  [n temeiul  art.218 alin.(2) din acela]i act normativ, [n
termen de 6 luni de la data comunic`rii.
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