
   

                        
 Ministerul  Finan\elor  Publice  -  Agen\ia  Na\ional`  de
Administrare Fiscal` - Direc\ia General` a Finan\elor Publice Jude\ul Br`ila
a fost sesizat` de Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila –
Serviciul  Registru  Contribuabili  ]i  Declara\ii  Fiscale  Persoane Fizice prin
adresa  nr........./............2009,  [nregistrat`  la  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  sub
nr........../............2009, asupra contesta\iei depus` la organul fiscal teritorial
sub nr........./..........2009, formulat` de …......... [mpotriva Deciziei de calcul
al taxei pe poluare pentru autovehicule nr....../............2008.

Domnul  ….......................  are   domiciliul   [n  Municipiul  Br`ila,
…........................, nr....., Bl.........., sc....., et....., ap......... 

Obiectul contesta\iei formulat` de domnul …........... [l constituie
Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule
nr.........../................2008  emis`  de  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a
Municipiului Br`ila ]i prive]te suma total` de …............ lei cu titlu de tax`
pe poluare pentru autovehicule.

Constat@nd c`, [n spe\`, sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de
art.205 alin.(1)  precum ]i  ale  art.209  alin.(1)  lit.  a)  din  O.G.  nr.92/2003
privind  Codul  de  procedur`  fiscal`  republicat`  [n  anul  2007,  cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila [nainte de a
analiza  pe  fond  contesta\ia  este  obligat`  s`  verifice  primordialitatea
solu\ion`rii excep\iilor fa\` de orice dezbatere a fondului cauzei.

Prin  cauza  supus`  solu\ion`rii,  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  –
Serviciul Solu\ionare Contesta\ii este investit` s` se pronun\e dac` poate
solu\iona pe fond contesta\ia [n condi\iile [n care, pe de o parte, aceasta a
fost  semnat`  de  o  persoan`  fizic`,  f`r`  a  face  dovada  calit`\ii  de
[mputernicit  a contestatorului,  iar  pe de alt` parte,  contesta\ia  nu a fost
depus` [n termenul legal prev`zut de lege.
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{n fapt, [n data de 30.10.2008 Administra\ia Finan\elor Publice a
Municipiului  Br`ila  a  emis  [n  sarcina  domnului  …...........,  ca  urmare   a
cererii  nr........./.............2008, Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr.........../...........2008 prin care s-a stabilit o tax` pe poluare
de plat` in sum` de …........ lei.

Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule
nr............../...........2008  a  fost  [nm@nat`  contestatorului  [n  data  de
…......2008, dat` la care a confirmat primirea deciziei, [nscriind pe aceasta
“Am primit un exemplar ….........2008 “, sub semn`tur`.

{mpotriva acestei  decizii  domnul  ….........  a depus contesta\ie
prin  cabinet  “  AVOCAT  ….................  “,  care  a  semnat  ]i  ]tampilat
contesta\ia, aceasta fiind depus` la A.F.P. a Municipiului Br`ila [n data de
…........2009, sub nr..................

D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  proced@nd  la  verificarea  [ndeplinirii
condi\iilor de procedur` prev`zute de art.206 alin.(1) lit.e) ]i art.207 alin.(1)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n anul
2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, a constatat c` nu s-a f`cut
dovada  calit`\ii  de  [mputernicit  a  persoanei  care  a  semnat  contesta\ia,
motiv  pentru  care  Serviciul  Solu\ionare  Contesta\ii  a  solicitat  domnului
…........., cu adresele nr........./........2009 ]i respectiv nr....../........2009, ca [n
termen de 5  zile  de  la  primirea  acestora  s`  depun`  la  dos.arul  cauzei
[mputernicirea  avoca\ial`  a  persoanei  care  a  semnat  ]i  ]tampilat
contesta\ia.

Adresele  men\ionate  au  fost  comunicate  contestatorului   cu
scrisorile recomandate nr........./.........2009, respectiv nr........... din data de
….............2009 ]i  au fost  returnate de c`tre Oficiul  po]tal  nr....pe motiv
“Avizat, Reavizat, Expirat Termen P`strare “.

Ca urmare a faptului  c` aceste adrese nu au fost  primite de
contestator, [n conformitate cu dispozi\iile art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003
privind  Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  anul  2007,  cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, Serviciul de Solu\ionare Contesta\ii a
solicitat prin referatul nr.........../...........2009 aprobarea afi]`rii, concomitent
la sediul direc\iei teritoriale c@t ]i pe pagina de Internet, a adresei prin care
se  solicit`  domnului  …..............  de  a  depune  la  dosarul  cauzei
[mputernicirea  avoca\ial`  a  domnului  …............,  pentru  [ndeplinirea
condi\iilor  de  procedur`  prev`zute  la  art.206  alin.(1)  lit.e)  din  O.G.
nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare.    
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Serviciul  Tehnologia  Informa\iei  a  transmis  cu  adresa
nr............/.................2009  Serviciului  Solu\ionare  Contesta\ii  c`  anun\ul
individual  a  fost  publicat  pe  Portalul  A.N.A.F.  [n  perioada  ….........  –
…........... 2009, inclusiv.

De asemenea, Compartimentul de Pres` a transmis cu adresa
nr........./..............2009 c` a fost afi]at la avizierul public al D.G.F.P. Jude\ul
Br`ila anun\ul c`tre domnul …........ [n perioada …......... – …............2009.  

Ca urmare, Serviciul Solu\ionare Contesta\ii a [ncheiat Procesul
verbal  privind  [ndeplinirea  procedurii  de  comunicare  prin  publicitate
nr............/.................2009. 

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile art.206
alin.(1)  lit.e),  art.207  alin.(1),  art.213  alin.(5)  ]i  art.217  alin.(1)  din  O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, dup` cu urmeaz` :  

“ART. 206
Forma şi con Ńinutul contesta Ńiei
(1) Contesta Ńia se formuleaz ă în scris şi va cuprinde:
...
e)  semn ătura  contestatorului  sau  a  împuternicitului

acestuia,  precum  şi  ştampila  în  cazul  persoanelor  juridice.
Dovada  calit ăŃii  de  împuternicit  al  contestatorului,  persoan ă

fizic ă sau juridic ă, se face potrivit legii.
...
ART. 207
Termenul de depunere a contesta Ńiei
(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
Solu Ńionarea contesta Ńiei
...
(5) 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  c ă  acestea sunt  întemeiate,  nu  se va  mai
proceda la analiza pe fond a cauzei.

...
ART. 217
Respingerea  contesta Ńiei  pentru  neîndeplinirea

condi Ńiilor procedurale
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(1)  Dac ă  organul  de  solu Ńionare  competent  constat ă

neîndeplinirea  unei  condi Ńii  procedurale,  contesta Ńia  va  fi
respins ă f ăr ă a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

...”
Privind  comunicarea  actului  administrativ  fiscal  ]i  calcularea

termenelor, [n drept, sunt aplicabile dispozi\iile art.44 alin.(2) lit.a) ]i art.68
din  O.G.  nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i
complet`rile ulterioare, precum : 

“ART. 44
Comunicarea actului administrativ fiscal
...
(2)  Actul  administrativ  fiscal  se  comunic ă  dup ă  cum

urmeaz ă:
a)  prin  prezentarea  contribuabilului  la  sediul

organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ fiscal
de  c ătre  acesta  sub  semn ătur ă,  data  comunic ării  fiind  data
ridic ării sub semn ătur ă a actului;

...
ART. 68
Calcularea termenelor
Termenele de orice fel privind exercitarea drepturi lor

şi  îndeplinirea  obliga Ńiilor  prev ăzute  de  Codul  de  procedur ă

fiscal ă,  precum  şi  de  alte  dispozi Ńii  legale  aplicabile  în
materie,  dac ă  legea  fiscal ă  nu  dispune  altfel,  se  calculeaz ă

potrivit dispozi Ńiilor Codului de procedur ă civil ă.”

Totodat`, sunt aplicabile ]i prevederile pct.3.11 alin.1 ]i alin.2
din  Instruc\iunile  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  O.G.  nr.92/2003  privind
Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare, aprobate prin Ordinul nr.519/2005, dup` cum urmeaz` :

“3.11.  Dispozi Ńiile  privind  termenele  din  Codul  de
procedur ă civil ă se aplic ă în mod corespunz ător, astfel:

1. Termenul de depunere a contesta Ńiei se calculeaz ă pe
zile  libere,  cu  excep Ńia  cazului  în  care  prin  lege  se  prevede
altfel, neintrând în calcul nici ziua când a începu t, nici ziua
când s-a sfâr şit termenul.

...
2. Termenul care se sfâr şeşte într-o zi de s ărb ătoare

legal ă  sau  când  serviciul  este  suspendat  (de  exemplu,  zil e  de
repaus s ăpt ămânal) se va prelungi pân ă la sfâr şitul primei zile
de lucru urm ătoare.”

Fa\`  de  cadrul  legal  men\ionat,  de  actele  ]i  documentele
existente la dosarul cauzei, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila – Serviciul Solu\ionare
Contesta\ii re\ine, pe de o parte c` domnul ….......... a formulat contesta\ie
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[mpotriva  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule
nr.........../...............2008, prin cabinet avocat …............, care a semnat  ]
i  ]tampilat contesta\ia, f`r` a depune la dosarul cauzei, p@n` la emiterea

Ńprezentei  decizii  de solu ionare a contesta\iei  [n  calea administrativ` de
atac,  urmare  a  solicit`rii  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  din  adresa
nr........./..............2009, [mputernicirea avoca\ial` a domnului avocat.

Pe de alt` parte, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila – Serviciul Solu\ionare
Contesta\ii re\ine c` domnul …... a luat la cuno]tin\` de Decizia de calcul al
taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr............../..........2008  emis`  de
A.F.P.  a  Municipiului  Br`ila,  [n  data  de  ….........2008,  dat`  la  care  s-a
confirmat  primirea  deciziei  sub  semn`tur`  ]i  c`,  contestatorul  a  depus
contesta\ia la A.F.P. a Municipiului Br`ila sub nr......../......2009, contesta\ia
fiind depus` cu o [nt@rziere de …....... de zile.

Pe  cale  de  consecin\`,  contesta\ia  formulat`  de  domnul
….................   [mpotriva   Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule  nr........../......2008  emis`  de  A.F.P.  a  Municipiului  Br`ila,
pentru suma de …...... lei, fiind pe de o parte, introdus` de o persoan` care
nu a f`cut dovada calit`tii sale de [mputernicit al contestatorului, iar pe de
alt` parte fiind depus` cu [nt@rziere, va fi  respins` ca fiind depus` de o
persoan` lipsit` de calitatea de a contesta ]i va fi respins` ca nedepus` [n
termen,  iar persoana fizic` este dec`zut` din dreptul de a i se solu\iona pe
fond contesta\ia.      

Pentru considerentele ar`tate ]i [n temeiul prevederilor art.205
alin.(1), art.206 alin.(1), art.207 alin.(1), art.209 alin.(1) lit.a), art.210, art.213
alin.(5), art.216 alin.(1) ]i art.217 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de  procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i
complet`rile ulterioare, se

                                               D E C I D E :

Respingerea  ca  fiind  depus`  de  o  persoan`  lipsit`  de
calitatea  de  a  contesta  ]i  respingerea  ca  nedepus`  [n  termen  a
contesta\iei  formulat` de …...............   cu domiciliul  [n Municipiul  Br`ila,
….................. nr....., bl......, sc...., et....., ap....., [n contradictoriu cu M.E.F. -
A.N.A.F. - Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila, [mpotriva
Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule
nr.........../.............2008 pentru suma de …............ lei.
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    {n temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prezenta decizie de solu\ionare a contesta\iei este definitiv` [n
sistemul c`ilor administrative de atac ]i poate fi atacat`, potrivit art.218 alin.
(2)  din  acela]i  act  normativ,  la  instan\a  judec`toreasc`  de  contencios
administrativ competent`, respectiv la Tribunalul Br`ila, [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.

                                            DIRECTOR  EXECUTIV,  
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