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DECIZIA 14/22.03.2011
privind soluŃionarea contestaŃiilor depuse de
domnul B. R.-C.
înregistrate la D.G.F.P V. sub nr. ../25.02.2011 şi nr. ../08.03.2010
Compartimentul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a
FinanŃelor Publice a judeŃului V. (D.G.F.P. V.), a primit spre soluŃionare contestaŃia
formulată de domnul B. R.-C. CNP: .., domiciliat în municipiul B., str. R.. nr. .., bl. H..,
sc. B, ap. .., judeŃul V.. împotriva deciziei de calcul al taxei pe poluare nr. ../25.11.2010,
depusă la registratura generală a DGFP V.. sub nr. ../25.02.2010.
În conformitate cu prevederile pct. 3.4. din OPANAF nr. 519/2005 privind
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală care precizează:
„3.4. În cazul în care contestaŃia este depusă direct la organul competent de
soluŃionare, acesta o va transmite organului emitent al actului atacat, în vederea
constituirii dosarului contestaŃiei, a verificării condiŃiilor procedurale, precum şi a
întocmirii referatului cu propuneri de soluŃionare”, contestaŃia a fost transmisă la
AdministraŃia FinanŃelor publice B. (A.F.P. B.) cu adresa nr. ../../10.03.2011.
Cu adresa nr. ../03.03.2011, înregistrată la D.G.F.P. V. sub nr. ../08.03.2011,
A.F.P. B. a transmis organului de soluŃionare din cadrul DGFP V. dosarul contestaŃiei
împreună cu referatul cu propuneri de soluŃionare nr. ../03.03.2011 precum şi
contestaŃia formulată de domnul B.R.-C. împotriva aceleiaşi decizii de calcul al taxei pe
poluare nr..../25.11.2010 înregistrată la AFP B. sub nr. ../01.03.2011 .
ContestaŃia formulată împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr. ../25.11.2010 emisă de AdministraŃia finanŃelor publice B. priveşte
suma totală de ... lei reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule.
Constatând că atât contestaŃia depusă la DGFP V. sub nr. ../25.02.2011 cât şi
cea depusă la AFP B. sub nr. ../01.03.2011 întrunesc condiŃiile precizate de pct. 9.5.
din OPANAF nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX
din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală care
stipulează că” În situaŃiile în care organele competente au de soluŃionat două sau mai
multe contestaŃii, formulate de aceeaşi persoană fizică sau juridică împotriva unor titluri
de creanŃă fiscală, sau alte acte administrative fiscale încheiate de aceleaşi organe
fiscale sau alte organe fiscale vizând aceeaşi categorie de obligaŃii fiscale sau tipuri
diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influenŃează reciproc, se va proceda la
conexarea dosarelor, dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare şi
valorificare a probelor în rezolvarea cauzei”.
În conformitate cu dispoziŃiile art. 213 alin. (5) din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată care precizează că ”Organul de soluŃionare
competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor 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” şi ale pct. 9.3. din OPANAF nr. 519/2005 privind
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală “În soluŃionarea contestaŃiilor, excepŃiile de
procedură pot fi următoarele: nerespectarea termenului de depunere a contestaŃiei,
lipsa calitătii procesuale, lipsa capacităŃii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor
sume şi masuri decât cele care au făcut obiectul actului atacat” s-a procedat la
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verificarea respectării condiŃiilor de formă şi conŃinut ale contestaŃiei precum şi a
termenului de formulare a acŃiunii, reŃinându-se următoarele:
Cauza supusă soluŃionării este dacă organul competent se poate investi cu
soluŃionarea pe fond a acŃiunii în condiŃiile în care petentul nu a respectat
termenul legal de exercitare a căii administrative de atac.
În fapt, urmare a cererii domnului B. R.-C. nr. .. din data de 25.11.2010 prin care
acesta a solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, în vederea
înmatriculării în România a autovehiculului Marca BMW Tip 560 L /NX ..0d Categ. Auto
M1, Norme poluare E4, serie saşiu WBANX.., an fabricaŃie 2007, serie carte identitate
H..., data primei înmatriculări 10 Mai 2007 nr. identificare WBANX..., nr. omologare
AABM13.., AdministraŃia FinanŃelor Publice B., în baza prevederilor OUG nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a emis Decizia de calcul al taxei
pe poluare pentru autovehicule nr. ../25.11.2010 prin care s-a stabilit în sarcina
contestatorului obligaŃia de plată în sumă de .. lei cu titlul de taxă pe poluare pentru
autovehicule.
Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ../25.11.2010 a fost
comunicată domnului B. R.-C., pe bază de semnătură în data de 25.11.2010.
Împotriva deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule şi a debitului
stabilit prin aceasta în sumă de .., domnul B. R.-C., a formulat o contestaŃie pe care a
depus-o la D.G.F.-P. V. în data de 25.02.2011 fiind înregistrată sub nr. ../25.02.2011 şi
o contestaŃie pe care a depus-o la organul fiscal emitent – AFP B. – în data de
01.03.2011, fiind înregistrată sub nr. ../01.03.2011.
În cuprinsul contestaŃiei, petentul arată că îşi întemeiază contestaŃia pe
prevederile din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi ale
Tratatul de instituire a ComunităŃii Economice Europene şi solicită, în fapt anularea
deciziei de calcul nr. .../25.11.2010.
Petentul consideră totodată că a formulat contestaŃia în termenul de 3 luni
prevăzut de art. 207 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 deoarece decizia contestată nu
conŃine toate elementele prevăzute de art. 43 (2) lit .i) al aceluiaşi act normativ.
În drept, potrivit prevederilor art. 207 din Codul de procedură fiscală aprobat prin
O.G. nr. 92/2003, republicată: “ContestaŃia se va depune în termen de 30 zile de la
data comunicării actului administrativ-fiscal atacat, sub sancŃiunea decăderii”.
Referitor la termene, dispoziŃiile art.101-103 din Codul de procedură civilă
precizează:
“ Art.101 Termenele se înŃeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început,
nici ziua când s-a sfârşit termenul.
Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală, sau când serviciul este suspendat,
se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
Art.102 Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură dacă legea nu
dispune altfel.”

În speŃă, se reŃine că termenul legal pentru exercitarea căii administrative de
atac a fost 28.12.2010 iar domnul B. R.-C. a depus contestaŃia în afara acestui termen
respectiv, la DGFP V. în data de 25.02.2011 şi la organul emitent al actului atacat, în
data de 01.03.2011, după 58, respectiv 62 de zile de la data comunicării- 25.11.2010 fapt care se sancŃionează cu decăderea din dreptul de a i se soluŃiona pe fond
acŃiunea.
Drept urmare, având în vedere că termenul pentru exercitarea căii administrative
de atac are caracter expres, nerespectarea acestuia fiind sancŃionată cu decăderea
aşa cum se precizează la art. 207 din Codul de procedură fiscală, republicat, se reŃine
că petentul a decăzut din dreptul de a i se soluŃiona pe fond contestaŃia.
În drept, devin incidente dispoziŃiile art. 217 din Codul de procedură fiscală, care
prevăd:
„Art. 217 Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor
procedurale:
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(1) Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei condiŃii
procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a
cauzei”.
În soluŃionarea cauzei nu poate fi reŃinută susŃinerea petentului în sensul că îi
sunt aplicabile prevederile art. 207(4) din O.G. nr. 92/2003 deoarece decizia de calcul
al taxei pe poluare nu conŃine toate elementele prevăzute de art. 43(2) lit. i) din O.G. nr.
92/2003 întrucât decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr. ../25.11.2010 conŃine toate elementele cerute de art. 43 alin. (2) lit. i) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală precizează:
„Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente:
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaŃiei şi organul
fiscal la care se depune contestaŃia” , astfel: „Prezenta decizie poate fi contestată în
termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancŃiunea decăderii, potrivit art.
207 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal
competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ”.
Pe cale de consecinŃă, pentru motivele expuse se va respinge ca nedepusă în
termen contestaŃia formulată de petent împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare
nr. ../25.11.2010, întocmită de organele fiscale din cadrul AFP B..
Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 210 şi 217 din Codul de
procedură fiscală, aprobat prin O.G. nr. 92/2003, republicată în anul 2007 cu
modificările şi completările ulterioare, se:
D E C I D E:
Respingerea, ca nedepusă în termenul legal, a contestaŃiei formulate de
domnul B.R.-C. din municipiul B., B-dul R. nr. ., bl. H.., sc. B, et. ..,ap. .., judeŃul V.,
împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ../25.11.2010,
întocmită de AFP B. pentru suma de .. lei.
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate
fi atacată la Tribunalul V., în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu art.
218 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicată în
2007, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
DIRECTOR EXECUTIV,
.
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