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   DECIZIA nr.  26/14.04.2011
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

  L. M. A. 
                                   înregistrată la D.G.F.P  V. sub nr. ../18.03.2011

Compartimentul  SoluŃionare  ContestaŃii  din  cadrul  DirecŃiei  Generale  a
FinanŃelor Publice a judeŃului V., a primit spre soluŃionare contestaŃia formulată de L.
M. A. CNP: .., cu domiciliul în municipiul V., str. P., bl. .., ap. .,  parter, jud. V..    

ContestaŃia este formulată  împotriva  Deciziei de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehicule nr. ./12.11.2009 emis ă de Administra Ńia finan Ńelor publice V.
şi prive şte suma total ă de .. lei  reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule,
decizie înmânată personal petentei în data de 13.11.2009. care a şi achitat taxa cu
chitanŃa  TS6 nr. ../13.11.2009,

Cu  adresa  nr.  ..18.03.2011  contestaŃia  a  fost  transmisă  în  conformitate  cu
prevederile pct. 3 din OPANAF nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru
aplicarea  titlului  IX  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală  către
AdministraŃia FinanŃelor Publice V. (AFP V.) pentru întocmirea dosarului contestaŃiei. 

A.F.P.  V.  a  retransmis  dosarul  contestaŃiei  la  D.G.F.P.  V.cu  adresa
nr. ../05.04.2011, împreună  cu  referatul cu propunei de soluŃionare a contestaŃiei.  

Având  în  vedere  art.  207  alin.  (1)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de
procedură  fiscală,  republicată  care referitor  la termenul de depunere a contestaŃiei
precizează: „(1)  Contesta Ńia  se va depune în termen de 30 de zile  de la data
comunic ării actului administrativ fiscal, sub sanc Ńiunea dec ăderii”,  art. 213 alin.
(5) din acelaşi act normativ, precizează:”organul de solu Ńionare competent se va
pronun Ńa mai întâi asupra excep Ńiilor de procedur ă şi asupra celor de fond, iar
când se constat ă că acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda la an aliza pe
fond a cauzei ” şi 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 contesta Ńiei,  lipsa calitătii
procesuale,  lipsa  capacităŃii,  lipsa  unui  interes  legitim,  contestarea  altor  sume  şi
măsuri  decât  cele care au făcut  obiectul  actului  atacat” s-a procedat la  verificarea
respectării condiŃiilor de formă şi conŃinut ale contestaŃiei precum şi a termenului de
formulare a acŃiunii, reŃinându-se următoarele:

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă organul competent se poate investi
cu  solu Ńionarea pe fond a ac Ńiunii în condi Ńiile în care petenta nu a respectat
termenul legal de exercitare a c ăii administrative de atac .

În fapt ,  urmare a cererii  nr.  ../10.11.2009 prin care doamna L.M.A. CNP ..a
solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, în vederea înmatriculării în
România a autovehiculului Marca VOLKSWAGEN Tip 6N// POLO, Categ. auto M1,
Norme poluare E2, serie saşiu WVWZZZ6.., nr. omologare AB111H.., nr. identificare
WVWZZZ6N.. , an fabricaŃie 1997 serie carte identitate H.., data primei înmatriculări
13.02.1997, AdministraŃia FinanŃelor Publice V., în baza prevederilor OUG nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a emis Decizia de calcul al
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taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ../12.11.2009 prin care s-a stabilit în sarcina
petentei  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. ../12.11.2009 a fost
comunicat ă doamnei L. M. A.   în data de 13.11.2009.

Împotriva deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule şi a debitului
stabilit prin aceasta în sumă de .. lei, doamna L. M. A. a formulat contestaŃia pe care a
depus-o la D.G.F.P. V. în data de 18.03.2011 fiind înregistrată sub nr ../18.03.2011.  

În  cuprinsul  contestaŃiei,  petenta  arată  că  îşi  întemeiază  contestaŃia  pe
prevederile art. 148 alin. (2) din ConstituŃia României şi art. 30, art. 34 şi art. 110 din
TFUE şi  solicită,  în  fapt  anularea deciziei  de  calcul  nr.  ../12.11.2009  şi  restituirea
sumei de .. lei achitată  cu OP nr. ../25.06.2009 şi  plata dobânzilor legale, aferente,
calculate până la restituirea efectivă a taxei..

În drept,  potrivit prevederilor art. 207 din Codul de procedură fiscală aprobat
prin O.G. nr. 92/2003, republicată: “Contesta Ńia se va depune în termen de 30 zile
de  la  data  comunic ării  actului  administrativ-fiscal  atacat,  sub  sanc Ńiunea
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  14.12.2009  iar  doamna L.  M.  A.  a  depus contestaŃia  în  afara  acestui
termen respectiv  în  data  de 18.03.2011,  după  489 de zile  de la  data  comunicării
(13.11.2010) fapt care se sancŃionează cu decăderea din dreptul de a i se soluŃiona
pe fond acŃiunea.

Drept  urmare,  având  în  vedere  că  decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare
contestată conŃine toate elementele prevăzute de art. 43(2) lit. i) din O.G. nr. 92/2003
privind  Codul  de  procedură  fiscală  referitoare  la  posibilitatea  de  contestare
şi precizează că termenul pentru exercitarea căii administrative de atac are caracter
expres, nerespectarea acestuia fiind sancŃionată cu decăderea aşa cum se precizează
şi la art. 207 din Codul de procedură fiscală, republicată („Prezenta decizie poate fi
contestat ă  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  comunic ării,  sub  sanc Ńiunea
decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonan Ńa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul  de  procedur ă  fiscal ă,  republicat ă  cu  modific ările  şi  complet ările
ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit  a rt. 209 alin. (1) din acela şi act
normativ ”),  se reŃine că  petenta a decăzut din dreptul de a i  se soluŃiona pe fond
contestaŃia  astfel,  devin incidente şi  dispoziŃiile  art.  217(1) din Codul de procedură
fiscală, prevăd :

„Respingerea contesta Ńiei pentru neîndeplinirea condi Ńiilor procedurale:
(1) Dacă organul de solu Ńionare competent constat ă neîndeplinirea unei condi Ńii
procedurale, contesta Ńia va fi respins ă  fără  a se proceda la analiza pe fond a
cauzei”.

Pe cale de consecinŃă, pentru motivele expuse se va respinge ca nedepusă în
termen  contestaŃia  formulată  de  petentă  împotriva  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe
poluare nr. ../12.11.2009, întocmită de organele fiscale din  cadrul A.F.P. V..

Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 210, 217 şi 218 din Codul de
procedură  fiscală,  aprobat  prin  O.G.  nr.  92/2003,  republicată  în  anul  2007  cu
modificările şi completările ulterioare, se:
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D E C  I D E:
1. Respingerea, ca nedepus ă în termenul legal , a contestaŃiei formulată de

L. M. A.  CNP ..  cu domiciliul în municipiul V.,  str.  P., bl. ..,  ap. ..,   parter, jud. V.,
împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ../12.11.2009,
întocmită de AFP Vaslui pentru suma de ..  lei.

2. Decizia nr. 26/14.04.2011 privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de d-na
L. M. A. CNP ..  se comunică contestatoarei în condiŃiile art. 44 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată şi A.F.P. V..

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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