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D E C I Z I E  nr.___________/__________2010
privind solutionarea contestatiei formulata de

xxx
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice xxx

sub nr. xxx

Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice  xxx a  fost  sesizat  de  Administratia  finantelor  publice,  Biroul  Asistenta 
Contribuabili ,  prin  adresa nr.xxx cu privire la contestatia formulata de  xxx , cu 
sediul   in  Localitatea  xxx,   Str.xxx,  nr.xxx,   judetul   xxx;fiind  reprezentata  de 
Cabinet de avocat ‘’xxx ‘’, inregistrata la  DGFP xxx sub nr.xxx

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  Deciziei  de  calcul  al  taxei  de 
poluare nr.xxx, pentru suma totala de  xxx lei reprezentand   taxa de prima 
inmatriculare .

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.  207  din  O.G.  nr. 
92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  ,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare, in raport de data comunicarii deciziei de calcul al taxei de 
poluare , respectiv xxx, potrivit semnaturii de primire de pe decizia de impunere 
aflata in copie la dosarul cauzei, si de data inregistrarii contestatiei la AFP xxx , 
respectiv  xxx,  asa  cum reiese  din  amprenta  stampilei   registraturii  aplicata  pe 
contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  xxx  prin  Biroul  de  Solutionarea 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 
si  art.  209  din  O.G.  nr.  92/2003  (R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este 
competent sa solutioneze prezenta contestatie.

In drept art. 206 al(1) din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala ®  precizeaza urmatoarele  :

‘’Forma şi conţinutul contestaţiei
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila 
în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, 
persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.’’

De asemenea, pct 3.2 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiu-
nilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Co-
dul de procedură fiscală, republicată:
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‘’  3.2.  Dosarul  contestaţiei  va  cuprinde:  contestaţia  în  original,  care  trebuie  să 
poarte  semnătura  persoanei  îndreptăţite,  precum şi  amprenta  ştampilei,  în  cazul 
contestatorului persoană juridică,  împuternicirea avocaţială, după caz, actul ad-
ministrativ  fiscal  atacat,  în  copie,  precum  şi  anexele  acestuia,  copii  ale  docu-
mentelor care au legătură cu cauza supusă soluţionării, documentele depuse de con-
testator, decizia de instituire a măsurilor asiguratorii şi sesizarea penală în copie, 
după caz.’’

Potrivit art.  213 al.(5) din Ordonanta Guvernului nr.  92/2003 (A)® privind 
Codul  de  procedura  fiscala:  “(5)  Organul  de  soluţionare  competent  se  va 
pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar 
când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe 
fond a cauzei.’’

 In acelasi sens, pct.9.3 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiu-
nilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Co-
dul de procedură fiscală, republicată, precizeaza:

‘’9.3.  În  soluţionarea  contestaţiilor,  excepţiile  de  procedură  pot  fi  ur-
mătoarele: nerespectarea termenului de depunere a contestaţiei, lipsa calităţii pro-
cesuale, lipsa capacităţii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume şi măsuri 
decât cele care au făcut obiectul actului atacat.’’

Prin urmare se retine ca xxx depune contestatie  prin Cabinet de Avocat 
xxx,   la ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE xxx in data xxx impotriva 
deciziei  de  calcul  al  taxei  de  poluare  nr.xxx,   fara  a  depune  la  dosarul  cauzei 
imputernicirea  avocatiala  in  original  asa  cum  prevede  pct.3.2  di  Ordinul  nr. 
519/2005  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Biroul solutionare contestatii , prin adresa nr. xxx  a solicitat Cabinetului de 
Avocat xxx , prezentarea imputernicirii avocatiale in original.

Aceasta adresa a fost primita de catre Cabinet de avocat xxx in data de xxx, 
potrivit confirmarii de primire anexata la dosarul cauzei.Pana in data de xxx nu s-a 
primit nici un raspuns la aceasta .

In  concluzie,  se  constata  faptul  ca  Biroul  solutionare  contestatii  se  afla  in 
imposibilitatea de a analiza contestatia pe fond.

In aceste conditii, sunt aplicabile prevederile art. 217 (1) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata care precizeaza urmatoarele:

“Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale
(1)Daca organul  de solutionare competent  constata neindeplinirea unei 

conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei”.

Totodata ,  in temeiul  pct.13.1 litera  b)  din Ordinul  nr.  519/2005 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată:

‘’13.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
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    b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în care 
aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesu-
ală;’’

Prin urmare,  contestatia va fi  respinsa ca  fiind depusa de o persoana 
lipsita de calitatea de a contesta,  pentru decizia de calcul al taxei de poluare nr. 
xxx.

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in  temeiul 
prevederilor pct. 9.3 si pct.13.1 lit.b),pct.3.2  din Ordinul 519/2005, art. 213 
alin. (5), art. 206(1) si art 217(1)  din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de 
procedura  fiscala, republicata, se

D E C I D E :

Art.1-Respingerea contestatiei  xxx  ca fiind depusa de o persoana lipsita 
de calitatea de a contesta , pentru decizia de calcul al taxei de poluare nr. xxx, in 
suma totala de xxx lei reprezentand taxa de poluare.

Art.2 -Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxx in termen de 6 
luni de la comunicare.

                 

  Director Executiv,
xxx

xxx
4ex

 


