
                     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
     AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
      Direcţia Generală a Finanţelor Publice a  judeţului V            

     

       DECIZIA .../ 23.09.2011
                 privind soluţionarea contestaţiei formulată de

                            doamna XX
                                   înregistrată la D.G.F.P  V sub nr. ...../13.09.2011

        Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului V, prin Compartimentul Soluţionare 
Contestaţii, a fost sesizată de către Administraţia Finanţelor Publice a municipiului V, prin 
adresa nr. ..... din data de 13.09.2011, asupra contestaţiei  formulată de XX-  CNP ....., din 
localitatea ..., jud. V,depusă  la AFP V sub nr. ..... din data de 08.09.2011.    
        I. Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule  nr.  ...../09.08.2011  emisă  de  Administraţia  finanţelor  publice  V  şi 
priveşte suma de S1 lei, reprezentând taxă pe poluare pentru autovehiculul marca Z Tip 
XSARA  PICASSO,  serie  saşiu  VF7CH9HXC98258948,  nr.  omologare 
AF17171611C76E4, an de fabricaţie 2007,comunicată petentei, în data de 11.08.2011,pe 
bază de semnătură de primire .
         Contestaţia, semnată, a fost depusă în termenul legal de 30 de zile prevăzut de art. 
207  alin.1  din  OG  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicat,  cu 
modificările şi completările ulterioare, la AFP. V sub nr....../08.09.2011, în raport de data 
comunicării deciziei de calcul al taxei pe poluare nr. ....., respectiv 11.08.2011. 
 Conform art. 213 alin.(5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, din care cităm: 
“ART. 213 
Soluţionarea contestaţiei 
(5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 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. “ 
Potrivit Ordinului nr.2137/2011 privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX
din Ordonanţa Guvernului nr.92/ privind Codul de procedură fiscală  :
  9.  Instrucţiuni  pentru  aplicarea  art.  213 din  Codul  de  procedură  fiscală  - 
Soluţionarea contestaţiei 
    9.3.  Organul  de  soluţionare  competent  va  verifica  existenţa  excepţiilor  de 
procedură şi, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la soluţionarea pe fond 
a contestaţiei. 
     9.5.  Excepţiile  de  fond  în  procedura  de  soluţionare  a  contestaţiilor  pot  fi  
următoarele:  excepţia  lipsei  de  interes,  excepţia  lipsei  de  calitate  procesuală, 
prescripţia, puterea de lucru judecat şi excepţia reverificării pentru aceeaşi perioadă 
şi pentru aceleaşi obligaţii fiscale.
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        II.  Din analiza contestaţiei, organul de soluţionare constată că pentru autoturismul de 
mai sus, petenta a depus la AFP V cererea nr. ..... din 08.08.2011, prin care a solicitat  
calcularea  taxei  pe  poluare,  în  vedere  efectuării  primei  înmatriculări  în  România  a 
autovehiculului  marca Z Tip XSARA PICASSO, serie saşiu VF7CH9HXC98258948,  nr. 
Omologare AF17171611C76E4, an de fabricaţie 2007, iar organul fiscal (AFP V) a emis 
decizia  de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ..... din 09.08.2011, prin care 
s-a stabilit în sarcina doamnei XX- CNP ......, suma de S1 lei, cu titlu de taxă pe poluare 
pentru autovehicule.
            Deasemenea, se constată de către organul de soluţionare a contestaţiilor, că 
datele de identificare  a doamnei  XX din contestaţie, diferă  de datele de identificare din  
decizia  de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ..... din 09.08.2011, respectiv  
CNP-ul, semnătura, considerând contestaţia nr. ..... din  13.09.2011, ca fiind depusă de o 
persoană  lipsită de calitatea de a contesta.             

Constatând că în speţă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de prevederile art. 205 
alin.  (1) şi  alin.(2),   art.206 alin.(1)  lit.  a şi  e,   din O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de  
procedură fiscală, republicată, din care cităm:  
ART. 205
    Posibilitatea de contestare
    (1) Împotriva  titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative 
fiscale  se  poate  formula  contestaţie  potrivit  legii.  Contestaţia  este  o  cale 
administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune  al celui care se consideră 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în 
condiţiile legii.
    (2) Este îndreptăţit  la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
  
ART. 206
    Forma şi conţinutul contestaţiei
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;    
    e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila 
în  cazul  persoanelor  juridice.  Dovada  calităţii  de  împuternicit  al  contestatorului, 
persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

Potrivit  Ordinului  nr.2137/2011  privind  aprobarea  instrucţiunilor  pentru  aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/ privind Codul de procedură fiscală  :
   3.2. Dosarul contestaţiei va cuprinde: contestaţia în original, care trebuie să poarte 
semnătura  persoanei  îndreptăţite,  precum  şi  amprenta  ştampilei,  în  cazul 
contestatorului persoană juridică, împuternicirea avocaţială în original sau în copie 
legalizată,  după  caz,  actul  prin  care  se  desemnează  administratorul 
special/administratorul  judiciar/lichidatorul,  actul  administrativ  fiscal  atacat,  în 
copie, precum şi anexele acestuia, copii ale documentelor care au legătură cu cauza 
supusă  soluţionării,  documentele  depuse  de  contestator  şi  sesizarea  penală  în 
copie, dacă este cazul.
  12.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
       b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în 
care  aceasta  este  formulată  de  o  persoană fizică  sau juridică  lipsită  de  calitate 
procesuală;
   III.  Având în vedere dispoziţiile legale mai sus citate şi constatările făcute din analiza  
documentelor aflate la dosarul cauzei, se   reţine că persoana  îndreptăţită  de a formula  
contestaţie  împotriva  deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  nr.  ...../09.08.2011,  este 
doamna XX, CNP-  .....,  drept  pentru care contestaţia depusă de doamna XX, CNP - 
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1730726372264, va fi respinsă.
Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul art. 210,art.  213 

alin.1,art. 216 alin. (1) si  art . 217 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  
republicată, se   

                                                              D E C I D E : 

Respinge contestaţia formulată de  doamna XX, CNP - .... din localitatea ..., jud. V, 
pe motiv de neîndeplinire a condiţiilor procedurale.

Prezenta decizie se  comunică :
-   doamnei XX, din localitatea ..,    judeţul 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.

                      DIRECTOR EXECUTIV, 
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