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DECIZIA Nr. 12/ .....2011   

 privind solutionarea contestatiei formulata de
.... impotriva 

Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../....2010 emisa de
Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea 

                  

Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  a  fost  sesizata  de
Administratia  Finantelor  Publice  a  Orasului  Buftea, prin  adresa  inregistrata  sub
nr..../....2011, cu privire la contestatia formulata de contribuabilul ..., cu domiciliul in
....,  judetul Ilfov, CNP ...,  impotriva Deciziei  de calcul  al taxei pe poluare pentru
autovehicule  nr..../....2010  emisa  de  Administratia Finantelor  Publice  a  Orasului
Buftea.

Contestatia a fost  transmisa prin posta cu AR la  data de ....2011( conform
stampilei  Oficiului  postal  Buftea aplicata  pe plicul  de trimitere)  si  inregistrata la
Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea sub nr..../....2011.   
   

Prin contestatie, petentul solicita  restituirea sumei de .... lei, reprezentand taxa
pe poluare achitata de acesta.

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se ca, in speta, nu sunt indeplinite conditiile procedurale impuse de art.207 alin.(1)
din Codul de procedura fiscala.
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In fapt, in baza cererii depusa de contestator la data de ....2010 si inregistrata
sub nr....,  Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea a emis, in conformitate
cu  prevederile  O.U.G.  nr.50/2008  pentru  instituirea taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, Decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr..../.....2010.

Cu chitanta seria ...  nr..../....2010,  eliberata de Trezoreria Buftea,  petentul  a
achitat  taxa pe poluare pentru autovehicule in suma de ...  lei,  suma stabilita prin
decizia emisa la data de ....2010. 

Prin  contestatia  transmisa  prin  posta  cu  AR  la  data de  ....2011(conform
stampilei  Oficiului  postal  Buftea aplicata  pe plicul  de trimitere)  si  inregistrata la
Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea sub nr..../....2011, petentul solicita
anularea  Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../....2010  si
restituirea sumei de ... lei, dupa mai mult de 30 de zile de la data emiterii deciziei
contestate.

Totodata, se retine si faptul ca petentul a achiesat la continutul deciziei si,
in consecinta, a procedat la plata sumei calculate.

In  drept,  art.207  alin.(1)  si  art.217  alin.(1)  din  Ordonanta  Guvernului
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, prevad:

        
          “ ART.207

Termenul de depunere a contestatiei
    (1) Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicarii
actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.

....................
           ART.217
Respingerea  contestatiei  pentru  neîndeplinirea  conditiilor  proceduraleDaca

organul de solutionare competent constata neîndeplinirea unei conditii procedurale,
contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei “.

Avand  in  vedere  prevederile  legale  mentionate,  urmeaza  a  se  respinge
contestatia, pentru neindeplinirea conditiei de procedura cu privire la termenul legal
de depunere.

Fata de considerentele prezentate in cuprinsul deciziei, in baza art.207 alin.(1)
si in temeiul art.217 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
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procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se

                                                                  DECIDE :
        

Respingerea contestatiei formulata de ...., impotriva Deciziei de calcul al taxei
pe  poluare  pentru  autovehicule  nr..../....2010  emisa  de  Administratia  Finantelor
Publice a Orasului Buftea, avand ca obiect  suma de ... lei,   pentru neindeplinirea
conditiilor procedurale.

Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta,  in
conditiile legii.

                                                                                   
     

                                                         
 DIRECTOR EXECUTIV,

 

                                                                                                     


