
  
                             D E C I Z I A  NR.35/           2009
                       privind solutionarea contestatiei formulate de d-na....
             din Tg-Jiu  inregistrată la AFP Tg-Jiu sub nr..../12.05.2009

Biroul solutionare  contestatii  din  cadrul  DGFP Gorj a fost
sesizat de AFP Tg-Jiu  , prin adresa nr...../15.05.2009, inregistrată la
DGFP Gorj sub nr..../25.05.2009 asupra contestaŃiei formulate  de d-na
.... din Tg-Jiu.

Obiectul contestatiei il constituie  masurile dispuse de organele
fiscale din cadrul AFP Tg Jiu prin Decizia de Calcul al taxei de poluare
pentru autovehicule, nr..../02.03.2009 prin care s-a stabilit taxă pe
poluare pentru autovehicule, in sumă de .... lei. 

Analizând excepŃiile de procedură din conŃinutul contestaŃiei, s-a
constatat neindeplinirea unei condiŃii procedurale prevazute de art.207,
alin.1 din OG  92/2003, privind Codul de procedura fiscală, republicată,
care precizează:

“Contesta Ńia se va depune in termen de 30 zile de la data
comunic ării actului administrativ fiscal atacat”.

In fapt, d-na .... a intrat in posesia Deciziei de Calcul al taxei de
poluare pentru autovehicule, nr..../02.03.2009 in data de 02.03.2009,
asa cum rezultă din documentele aflate la dosarul cauzei, respectiv:

- prin cererea  , inregistrată la AFP Tg-Jiu sub.nr..../02.03.2009,
petenta solicită calcularea taxei pe poluare a autovehiculului marca
volkswagen, 

- urmare solicitării  de calcul al taxei de poluare , AFP Tg-Jiu,
emite in data de 02.03.2009, Decizia  de calcul  al taxei  de poluare
pentru  autovehicule , nr ...., care a fost inmânată d-nei ..., in data de
02.03.2009 (semnătura  de primire  aplicat ă pe respectiva  decizie ) ,iar
 din conŃinutul acesteia reiese că” poate  fi  contestat ă in termen  de 30
zile  de la data  comunic ării ”,

- urmare a stabilirii cuantumului taxei de poluare prin Decizia de
calcul al taxei de poluare pentru autovehicule,nr....,(condi Ńie
obligatorie  pentru  plata  şi incasarea  taxei ), d-na .... achită cu



chitan Ńa ... nr. .... in data de 03.03.2009 , contravaloarea taxei de
poluare, in sumă de ....lei.

Referitor la afirmaŃia petentei cum că  Decizia de calcul al taxei de
poluare pentru autovehicule,nr..../03.03.2009, i-a fost transmisă in data
de 27.04.2009, se reŃine:

- prin adresa inregistrată la AFP Tg-Jiu  sub
nr...../08.04.2009, d-na ... solicită restituirea taxei pe poluare achitată in
data de 03.03.2009, cu chitanŃa seria ..., nr...,

- prin adresa nr..../27.04.2009, AFP Tg-Jiu comunică d-nei
.... următoarele:

“Având in vedere faptul c ă aŃi pl ătit cu chitan Ńa
respectiv ă suma stabilit ă prin decizie iar aceast ă decizie nu a fost
contestat ă in termenul de 30 zile rezult ă faptul c ă cererea dvs. nu
poate fi solu Ńionat ă(...), mai  facem  precizarea  că prezenta  adresă
nu constituie  act administrativ  fiscal ce poate  fi  contestat  in
conformitate  cu prevederile  OG 92/2003”  

In drept, potrivit prevederilor pct.9.3 din Ordinul A.N.A.F
nr.519/2005, privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX
din OG nr.92/2003, republicată şi a art.213, alin.5 din OG nr.92/2003,
privind Codul de procedură fiscală, republicată:

“9.3. In solu Ńionarea contesta Ńiilor, excep Ńiile de procedur ă
pot fi urmatoarele: nerespectarea termenului de dep unere a
contesta Ńiei (...)

(5)Organul de solu Ńionare competent se va pronun Ńa mai intâi
asupra excep Ńiilor de procedur ă si asupra celor de fond, iar cand
se constat ă că acestea sunt intemeiate, nu se va mai  proceda  la
analiza  pe fond a cauzei .

Tinand cont de faptul că, petenta confirmă primirea Deciziei de
Calcul al taxei de poluare pentru autovehicule, nr...., in data de
02.03.2009, (aşa cum reiese din con Ńinutul deciziei contestate) iar
contestatia este depusa  si   inregistrata  la AFP Tg-Jiu  sub nr....
din data de 12.05.2009, deci in afara termenului legal de 30 zile de
la data comunicarii actului administrativ fiscal, c ontestatia urmeaza
să fie respins ă ca nedepus ă in termen, pentru neindeplinirea
condi Ńiilor procedurale, in conformitate cu prevederile p unctului
13(1), lit.a din Ordinul ANAF nr.519/2005, pentru a probarea
Instruc Ńiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2 003, privind
Codul de procedura fiscal ă,republicat ă, care precizeaz ă:



“Contestatia poate fi respinsa ca:
a)nedepus ă in termen, in situa Ńia in care aceasta a fost

depus ă peste temenul prev ăzut de prezenta lege.”  

FaŃă de cele prezentate anterior , in temeiul actelor normative
citate , a art.210 (1) si art.217 (1) din OG nr.92/2003, privind Codul de
procedura fiscală, republicată, DGFP Gorj,  prin  directorul  coordonator,

                                            D E C I D E :

          

 1)Respingerea  contestaŃiei formulate de d-na.... din Tg-Jiu, ca
nedepusă in termen.

  
 2)Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Gorj-Sectia

Comerciala si de  Contencios Administrativ competenta, conform  
prevederilor


