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privind solutionarea contestatiei formulate de d-l X,

Cnp...... din Tg-Jiu,
jud. Gorj, înregistrata la A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu sub nr. .....
2010.
Biroul solutionare contestatii din cadrul D.G.F.P. Gorj a fost
sesizat de A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu, prin adresa nr. .....2010,
înregistrata la D.G.F.P. Gorj sub nr. .....2010 asupra contestaŃiei
formulate de d-l X, Cnp.... din Tg-Jiu, jud. Gorj,
Obiectul contestaŃiei îl constituie masurile dispuse de organele
fiscale din cadrul A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu prin Decizia de Calcul
a taxei de poluare pentru autovehicule, nr......2010 prin care s-a stabilit
taxa pe poluare pentru autovehicule, in suma de .... lei.
Totodata contribuabilul solicita oi restituirea sumei achitate.
D.G.F.P. Gorj î de a analiza pe fond contestat este obligata sa
verifice primordialitatea solutionarii except fat de orice dezbatere a
fondului cauzei.
Prin cauza supusa solutionarii, D.G.F.P. Gorj prin Biroul Solut
Contestat este investita sa se pronunt daca poate solut contestat
formulata de d-l ....., î condit î care contestat este formulata de un î al
acestuia care nu a depus la dosarul cauzei dovada calitat de î î
original.
Î fapt, î data de ....,d-l X, a depus, sub semnatura, la Administrat
Finantelor Publice a Municipiului Tâ cerere pentru calculul taxei pe
poluare pentru autovehicule, îa sub nr.50999.
Ca urmare a acestei cereri, organele fiscale din cadrul Administrat
Finantelor Publice a Municipiului Tâ au emis, pentru d-l .... “Decizia de
calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculeh nr. ....2009, stabilind î
sarcina persoanei fizice suma de plata de .... lei.
Î data de 15.01.2010, d-l X a formulat contestatie impotriva
Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr. ...., , contestat îa la A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu sub nr. ,,,,.
Îâ contestat a fost formulata de un î al persoanei fizice , cu adresa
nr. .....2010, Biroul Solut Contestat a solicitat contestatorului ca î termen
de 5 zile de la data primirii adresei sa depuna î original dovada calitat de
î a persoanei care a semnat contestat, sau, sa se prezinte la sediul
D.G.F.P. Gorj - Biroul Solut Contestat pentru î procedurii de semnare, a
contestat

Adresa nr. .....2010 a fost expediata petentului, prin posa cu
scrisoare recomandata, confirmata de primire de acesta prin semnarea
confirma de primire î data de 06.02.2010.
Pâa la data emiterii prezentei decizii de solutionare a
contestatiei petentul nu s-a conformat celor solicitate prin adresa
menta respectiv nu a depus î original î s nici nu s-a prezentat la
sediul D.G.F.P. Gorj î vederea semna contestat
Î drept, cauzei î sunt aplicabile prevederile art. 18 alin (1),(2),(3) s
art. 206 alin.(1) lit. e) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile s completarile ulterioare, care menta
“ART. 18
Ît
(1) Î relat cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un î Cont s
limitele reprezenta sunt cele cuprinse î î sau stabilite de lege, dupa caz.
Desemnarea unui î nu î îa pe contribuabil sa îs îa personal obligat fiscale, chiar daca
nu a procedat la revocarea î potrivit alin. (2).
(2) Î este obligat sa depuna la organul fiscal actul de î î original sau î copie
legalizata Revocarea î opereaza fata de organul fiscal de la data depunerii actului de
revocare.
(3) Î cazul reprezenta contribuabililor î relat cu organele fiscale prin avocat, forma
s cont î sunt cele preva de dispozit legale privind organizarea s exercitarea profesiei
de avocat.
Art.206
Forma oi conŃinutul contestaŃiei
1) ContestaŃia se formuleaza în scris oi va cuprinde :
e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum oi
otampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitaŃii de imputernicit al
contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.”

Totodata, î speta sunt aplicabile s prevederile pct. 2.2. s pct.13.1
lit.b) din instructiunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala republicata aprobate prin Ordinul
Pres A.N.A.F nr. 519/2005, dupa cum urmeaza:
g2.2. Î situat î care contestat nu îs cerint care privesc depunerea î semna
precum s s î original, organele de solut competente vor solicita contestatorului,
printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca î termen de 5 zile de la
comunicarea acesteia sa îa aceste cerint Î caz contrar, contestat va fi respinsa faa
a se mai antama fondul cauzei.
13.1. Contestat poate fi respinsa ca:

b) fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, î situat î care
aceasta este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate
procesualah

Tâ cont de legislat menta anterior, s îâ domnul d-l X nu s-a
conformat celor solicitate prin adresa
nr. ....1.2010,
respectiv nu a depus î original dovada calitat de î s nici nu s-a prezentat
î vederea semna î nume propriu a contestat, contestatia depusa de d-l
X, impotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr.......2009 ,va fi respinsa ca fiind semnata de o persoana lipsita de
calitate procesuala faa a se antama fondul cauzei.
FaŃa de cele prezentate anterior, în temeiul actelor normative
citate, a
art.209 alin.(1) lit. a), art. 210, art. 217 (1) oi art. 218 din OG
nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P.
Gorj, prin directorul coordonator,
DECIDE:
1) Respingerea contestaŃiei formulate de X, jud. Gorj, ca fiind
semnata de o persoana lipsita de calitate procesuala î contradictoriu cu
A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu, judet Gorj la Decizia de calcul al taxei
pe poluare pentru autovehicule nr. .2009, pentru suma de ... lei.
2) În temeiul art. 210 alin.(2) s art.218 alin.(2) din O.G. nr.92 /2003
privind Codul de procedura fiscala republicata prezenta decizie de solut
este definitiva î sistemul ca administrative de atac si poate fi atacata la
instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta
respectiv la Tribunalul Gorj, î termen de 6 luni de la data comunica

DIRECTOR COORDONATOR

