
                        
     

                                                                                                                               

                                                                         

 D E C I Z I A  NR.      /           2009

            privind solutionarea contestatiei formulate de # # # # # ,  Cnp. # # # # #
din  #  #  #  #  #  ,  înregistrată  la  A.F.P.  a  Municipiului  Târgu-Jiu  sub
nr. ......./.......... 2009.  

Biroul solutionare  contestatii  din  cadrul  D.G.F.P. Gorj a fost sesizat de
A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu, prin adresa nr. .........../................, înregistrată la
D.G.F.P. Gorj sub nr. ......../30.10.2009 asupra contestaŃiei formulate de # # # # # ,
Cnp. # # # # #   din # # # # # .  .

Obiectul contestaŃiei îl constituie  măsurile dispuse de organele fiscale din
cadrul A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu prin  Decizia de Calcul a taxei de poluare
pentru autovehicule, nr. ........../........... prin care s-a stabilit taxă pe poluare pentru
autovehicule, in sumă de # # # # #  lei.

Totodată agentul economic solicită şi restituirea sumei achitate. 

Analizând excepŃiile de procedură din conŃinutul contestaŃiei, s-a constatat
neindeplinirea  condiŃiilor  procedurale  prevazute  de  art.  206,  alin.1,din  OG
92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, care precizează:

“Art. 206
Forma şi conŃinutul contestaŃiei
(1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatorului;
b) obiectul contestaŃiei
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază
............”.
În fapt, domnul # # # # #  a intrat în posesia Deciziei de Calcul al taxei de

poluare pentru autovehicule,  nr. ........../...........   in data de 21.10.2009, asa cum
rezultă din documentele aflate la dosarul cauzei, respectiv:

1

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală
DirecŃ ia Generală  a FinanŃelor Publice Gorj
Biroul SoluŃionare ContestaŃii

Str. Siret nr. 6
Târgu-Jiu 210190
Tel :  +0253 219292
Fax : +0250 219338

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEMINISTERUL FINANTELOR PUBLICEMINISTERUL FINANTELOR PUBLICEMINISTERUL FINANTELOR PUBLICE



-  prin  cererea ,  inregistrată  la  AFP Tg-Jiu  sub.nr.........../..........., petentul
solicită calcularea taxei pe poluare a autovehiculului marca Opel-Astra, cu număr
de identificare WOLOOOO85V5036103. 

- urmare solicitării de calcul al taxei de poluare , A.F.P. a Municipiului Târgu-
Jiu, emite in data de 21.10.2009, Decizia de calcul al taxei de poluare pentru
autovehicule  ,    nr  .  ........., care a fost inmânată  domnul # # # # # , in  data de
21.10.2009 , iar  din conŃinutul acesteia reiese că” poate fi contestată in termen
de 30 zile de la data  comunicării”,

-  urmare a stabilirii  cuantumului taxei pe poluare prin  Decizia de calcul a
taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  nr............  ,(condiŃie  obligatorie  pentru
plata şi incasarea taxei), domnul # # # # #  achită cu chitanŃa          seria .....
nr. .................., in data de 21.10.2009, contravaloarea taxei de poluare, în sumă
de # # # # #  lei.

Cu  adresa  înregistrată  la  A.F.P.  a  Municipiului  Târgu-Jiu  sub
nr.  ......./.......... 2009, domnul  # # # # #  solicită  “revocarea Deciziei  de plată
nr. ......... din data de 21.10.2009 pentru autoturismul marca Opel, tipul Astra, nr.
de  identificare   WOLOOOO85V5036103,  şi  restituirea  sumei  achitate  conform
chitanŃei seria ........ nr. ..................din data de 21.10.2009”

Întrucât contestaŃia formulată de petent nu îndeplinea condiŃiile prevăzute de
art. 206  din OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
adresa 59961/04.11.2009  Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul D.G.F.P. Gorj
a  solicitat  completarea dosarului  contestaŃiei  cu menŃionarea în  mod expres a
elementelor obligatorii prevăzute de legislaŃia menŃionată.

łinând  cont  de  faptul  că  petentul  confirmă  primirea  adresei  în  data  de
05.11.2009  aşa  cum  rezultă  de  pe  confirmarea  de  primire  aflată  la  dosarul
contestaŃiei, şi acesta nu se conformează celor solicitate în termen de 5(cinci) zile
(aşa cum se menŃionează prin adresă), cauzei îi sunt incidente prevederile  pct.
2.4  şi  2.5 din  Ordinul  A.N.A.F  nr.  519/2005,  privind  aprobarea  InstrucŃiunilor
pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003, republicată şi a art. 206, alin.1, 213,
alin.5 din OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată:

“ 2.4. Organul de soluŃionare competent nu se poate substitui contestatorului
cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ
fiscal respectiv.
    

2.5.  În  exercitarea  rolului  activ,  organul  de  soluŃionare  va  solicita
contestatorului,  pe  bază  de  scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de  primire,
prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunicării acesteia, a motivelor
de fapt şi de drept, sub sancŃiunea respingerii contestaŃiei ca nemotivată.

Art. 206
Forma şi conŃinutul contestaŃiei
(1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatorului;
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b) obiectul contestaŃiei
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază
............”.
213 (5)Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai intâi asupra

excepŃiilor de procedură si asupra celor de fond, iar cand se constată că acestea
sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”

FaŃă  de  cele  prezentate  anterior,  în  temeiul  actelor  normative  citate,  a
art. 210 (1) si art. 217 (1) din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală,
republicată, D.G.F.P. Gorj,  prin  directorul  coordonator,

D E C I D E :

 1) Respingerea  contestaŃiei formulate de  domnul # # # # # ,  Cnp. # # # #
#   din Tg-Jiu, jud. Gorj, ca nemotivată.
  

 2) Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala si
de  Contencios Administrativ competenta, conform  prevederilor legale .

DIRECTOR  COORDONATOR
                         

                         EC. ...............................                         
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