MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
JUDETUL BRAILA

D E C I Z I A Nr. 50
din
.2009
privind solutionarea contestatiei formulata de S.C. ____________S.R.L. Braila,
inregistrata la D.G.F.P. Judetul Braila sub nr.___/_____2009

Ministerul Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administrare
Fiscala- Directia Generala a Finantelor Publice Judetul Braila a fost sesizata de
Administratia Finantelor Publice Pentru Contribuabili Mijlocii-Serviciul Registru
Contribuabili Declaratii Fiscale si Bilanturi prin adresa nr._____/____2009,
inregistrata la directia teritoriala sub nr.___/____2009, privind contestatia formulata
de S.C. _________ S.R.L. Braila impotriva deciziei de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehiocule nr._______/_______2008.
S.C._________ S.R.L. are sediul in Braila,________, nr.___, bl.___,
parter, este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Braila sub nr.J09/___/____, are atribuit codul fiscal nr._____ si este reprezentata prin
avocat________, conform imputernicirii avocatiale seria BR A nr.______.
Obiectul contestatiei este suma de_______ lei, reprezentand taxa pe
poluare calculata prin decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr._______/________2008.
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr._________/_____2008 a fost comunicata contestatoarei la data de 05.09.2008,
prin prezentarea la sediul organului fiscal a delegatului_______, conform mentiunii
din condica de confirmare a primirii documentelor, iar contestatia a fost inregistrata
la Administratia Finantelor Publice a municipiului Braila sub nr._____/_______2008,
deci dupa un numar de 107 zile.
Cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P. Judetul Braila poate
analiza pe fond contestatia, in conditiile in care una din conditiile de procedura
nu este indeplinita.
In fapt, decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr.______/_____2008 a fost comunicata contestatoarei la data de 05.09.2008, iar
contestatia formulata de S.C. _____S.R.L. Braila a fost inregistrata la Administratia
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Finantelor Publice a municipiului Braila sub nr._____/_____2008, deci dupa un
numar de 107 zile.
In drept, potrivit prevederilor art.113(5) din O.G.nr.92/2003,
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarileulterioare,
"(5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra
exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea sunt
intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei."
Avand in vedere aceste prevederi legale si din analiza modului de
indeplinire a conditiilor de procedura, organul de solutionare retine ca potrivit
prevederilor art.207(1) din O.G.nr.92/2003, republicata in anul 2007, cu modificarile
si completarile ulterioare,
"ART. 207
Termenul de depunere a contestatiei
(1) Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data
comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii."
Potrivit prevederilor pct.3.11 din O.A.N.A.F.nr.519/2005,
"3.11. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedura civila se
aplica in mod corespunzator, astfel:
1. Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu
exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand
a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
Exemplu:
Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului in data de 29
iunie, termenul de 30 de zile incepe sa curga de la data de 30 iunie si se implineste in
data de 29 iulie, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este 30 iulie.
2. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand
serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana
la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
Exemplu:
In situatia in care data de 30 iunie prezentata la exemplul anterior este
sambata, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august.
3. Termenul de 3 luni prevazut la art. 176 alin. (4) din Codul de
procedura fiscala se sfarseste in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare.
Exemplu:
Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului in data de 15
ianuarie, termenul de 3 luni se sfarseste in data de 15 aprilie, astfel incat ultima zi de
depunere a contestatiei este data de 15 aprilie.
4. Termenul care, incepand la data de 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste
intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit in ultima zi a lunii.
Exemplu:
Actul administrativ fiscal este comunicat in data de 30 noiembrie,
termenul de 3 luni se sfarseste in ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 februarie sau
29 februarie, reprezentand ultima zi de depunere a contestatiei."
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Fata de motivele de fapt si de drept retinute, se constata depunerea cu
intarziere a contestatiei formulata de S.C. _______S.R.L. Braila impotriva deciziei de
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr._______/_____2008 si pe cale de
consecinta, avand in vedere termenul de decadere de 30 de zile, aceasta se va
respinge ca nedepusa in termen.
Pentru cele ce preced si in temeiul art.205, art.206, art.207(1) si
art.209(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003, republicata in anul 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, se

DECIDE:
Respingerea ca nedepusa in termen a contestatiei formulata de S.C.
_________S.R.L. Braila impotriva deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr.____/_____2008, emisa de Administratia Finantelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii, pentru suma de_____ lei.
Prezenta decizie este definitiva in calea administrativa de atac conform
prevederilor art.210(2) din O.G.nr.92/2003, republicata in anul 2007 si poate fi
atacata la Tribunalul Braila in termen de sase luni de la comunicare, conform
art.218(2) din acelasi act normativ.

DIRECTOR EXECUTIV,
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