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DECIZIA nr.36/ 2012  
privind solutionarea contestaţiilor formulate de  

S.C. .X. S.A. 
înregistrate la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul 

Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală 
sub nr.907.256-907.260/28.07.2011  

 
 
 
 Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili prin adresele de la nr.1002961 la 
nr..X./26.07.2011 înregistrate la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor 
- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sub nr.907.256-
907.260/28.07.2011, asupra contestaţiilor formulate de S.C. .X. S.A., cu sediul 
în Bucureşti, strada X, nr.X, sector X, CUI X. 
 

Contestaţiile sunt formulate împotriva Deciziilor de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr..X./16.08.2010, nr..X./25.06.2010, 
nr..X./13.08.2010, nr..X./30.08.2010 şi nr..X./04.10.2010 întocmite de Direcţia 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili privind suma totală de .X. lei 
reprezentând taxa pe poluare. 

 
 Constatând că la data depunerii contestaţiilor, societatea se regăsea la 
pozitia X din Anexa 2 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală Nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare 
a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare, în speţă sunt 
întrunite condiţiile prevăzute de art.205, art.206 si art.209 alin.(1) lit.c) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia generală de 
soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei  Naţionale de Administrare 
Fiscală fiind competentă să se pronunţe asupra contestaţiilor formulate de S.C. 
.X. S.A. 
 
 Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor analizând contestaţiile din 
dosarele transmise de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili 
înregistrate la organul de soluţionare de la nr.X la nr.X din data de 28.07.2011 a 
constatat că acestea au fost formulate de aceeaşi persoană juridică împotriva 
unor acte administrative încheiate de acelaşi organ fiscal, vizează aceleaşi 
categorii de obligaţii fiscale, fapt pentru care în temeiul pct.9.6 din Ordinul 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală s-a procedat la conexarea 
dosarelor.   
 

 Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia generală de soluţionare 
a contestaţiilor se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiilor, în 
condiţiile în care, în raport de data comunicării Deciziilor de calcul al taxei 
pe poluare pentru autovehicule nr..X./16.08.2010, nr..X./25.06.2010, 
nr..X./13.08.2010, nr..X./30.08.2010 şi nr..X./04.10.2010, acestea nu sunt 
depuse în termenul legal de exercitare a căii administrative de atac.  

 
 În fapt, s-a constatat că S.C. .X. S.A. a transmis prin poştă contestaţiile 
împotriva Deciziilor de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr..X./16.08.2010, nr..X./25.06.2010, nr..X./13.08.2010, nr..X./30.08.2010 şi 
nr..X./04.10.2010 emise de Directia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili, în data de 01.06.2011 conform ştampilei Oficiului Poştal aplicată 
pe plicul aflat în original la dosarul cauzei.  
 
 Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..X./16.08.2010 
a fost comunicată societăţii contestatoare în data de 16.08.2010, Decizia de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..X./25.07.2010 a fost 
comunicată societăţii în data de 25.06.2010, Decizia de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr..X./13.08.2010 a fost comunicată societăţii 
contestatoare în data de 13.08.2010, Decizia de calcul al taxei pe poluare 
pentru autovehicule nr..X./30.08.2010 a fost comunicată societăţii în data de 
30.08.2010, iar Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr..X./04.10.2010 a dost comunicată societăţii în data de 04.10.2010, asa cum 
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reiese din semnătura reprezentantului societăţii aflată pe actele administrative 
existente la dosarul cauzei. 
  

În drept, sunt incidente prevederile art.207 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care precizează  următoarele: 

 
“ Termenul de depunere a contestaţiei 
    (1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii ”. 

 
 Potrivit art.68 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  
 
 ”Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute de Codul de procedura fiscală, precum şi de alte dispoziţii 
legale aplicabile în materie, dacă legea nu dispune altfel, se calculează potrivit 
dispoziţiilor Codului de procedura civilă”. 
 
 Totodată, în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de procedură 
civilă:  

  (1) ”Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.  

 (2) Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei 
urmatoare. 

(3) Termenele statornicite pe ani, luni sau saptamâni se sfârsesc în ziua 
anului, lunii sau saptamânii corespunzatoare zilei de plecare. 
  (4) Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârseste într-o 
luna care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urma a 
lunii. 
        (5) Termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală, sau când 
serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfârsitul primei zile de lucru 
urmatoare". 

Dispoziţii în acelaşi sens se regăsesc şi la pct.3.10 din Ordinul 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

În temeiul prevederilor legale mai sus enunţate, se reţine că termenul de 
depunere a contestatiei prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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are caracter imperativ şi începe să curgă de la data comunicării actelor 
atacate, respectiv data de 25.06.2010, 13.08.2010, 16.08.2010, 30.08.2010 şi 
04.10.2010. 
 Din actele existente la dosarele cauzei reiese că societatea a transmis 
prin poştă contestaţiile formulate împotriva Deciziilor de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr..X./16.08.2010, nr..X./25.06.2010, 
nr..X./13.08.2010, nr..X./30.08.2010 şi nr..X./04.10.2010 la Direcţia Generală 
de Administrare a Marilor Contribuabili la data de 01.06.2011, astfel cum rezultă 
din ştampila Oficiului Poştal aplicată pe plicurile aflate la dosarele cauzei, la fila 
nr.X, înregistrarea contestaţiilor fiind în afara termenului de 30 de zile de la data 
comunicarii Deciziilor de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
contestate, încălcându-se astfel dispoziţiile imperative referitoare la termenul de 
depunere prevăzut de art.207 alin.1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
  Întrucât contestatoarea nu a respectat condiţiile procedurale privitoare la  
depunerea in termen, a decăzut din dreptul de a i se soluţiona pe fond 
contestaţia formulată împotriva Deciziilor de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule contestate întocmite de Directia Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili conform art.217 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul  de procedură fiscală, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare, unde se precizează: 
 
 “Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei 
condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei” coroborat cu pct.12.1 lit.a) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr.2137/2011, care stipulează: “Contestaţia 
poate fi respinsă ca:  
 

“12.1. Contestaţia poate fi respinsă ca: 
    a) nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste 
termenul prevăzut de lege, motiv pentru care contestaţia va fi respinsă ca 
nedepusă în termenul legal.” 
   

  Pentru considerentele reţinute în conţinutul deciziei şi în baza prevederilor 
legale invocate în cuprinsul prezentei decizii, precum şi în temeiul prevederilor 
art.217 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu  
pct.12.1 lit.a) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
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Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se: 
 

 
DECIDE: 

 
 Respingerea ca nedepuse la termen a contestaţiilor formulate de S.C. 
.X. S.A. împotriva Deciziilor de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr..X./16.08.2010, nr..X./25.06.2010, nr..X./13.08.2010, 
nr..X./30.08.2010 şi nr..X./04.10.2010 pentru suma de .X. lei reprezentând taxa 
pe poluare. 
 

    Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul X, în termen de 6 luni de la 
data comunicării. 
       
DIRECTOR GENERAL,  
    
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu: Giugariu Tudor Mihai 
      Şef birou juridic: Lupu Delia 
      Inspector asistent: Radu Doriana/12.01.2012 


