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DECIZIA NR. 10668/24.08.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

d-l X, JUD. IAȘI, înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, Serviciul

Fiscal Orășănesc Hârlău
sub nr. sfh/X/22.06.2018

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iași, Serviciul Fiscal Orășenesc Hârlău –
Birou Colectare și Executare, Evidență Analitică pe Plătitor Persoane Fizice,
cu Adresa nr. 1865726.06.2018, înregistrată la Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. X/29.06.2018, cu privire la
contestaţia formulată de d-l X, cod numeric personal X, cu domiciliul în
oraș Hârlău, str. X nr. X, bl. X, sc.X, ap.X, jud. Iași.

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de restituire a
dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget nr. X,
emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași, Serviciul Fiscal
Orășenesc Hârlău.

Suma contestată este în valoare de Slei şi reprezintă dobânzi
aferente taxei pe poluare pentru autovehicule.

Totodată, contestă și Procesul verbal privind calculul dobânzilor
aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru
autovehicule nr. X/17.05.2018 și Notă privind restituirea/ rambursarea
dobânzii nr. X/ 17.05.2018.

Constatând ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 268 şi
art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 este investită
să se pronunţe asupra contestaţiei.
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1. Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare
Contestaţii 1 se poate investi cu analiza pe fond a contestaţiei
formulate de d-l X, JUD. IAȘI, în condiţiile în care la dosarul cauzei
este depusă contestația în copie.

În fapt, d-l X, JUD. IAȘI, a depus contestaţia, în copie, formulată
împotriva Deciziei de restituire a dobânzilor în cazul sumelor de restituit
sau de rambursat de la buget nr. X/17.05.2018, la Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Iași, Serviciul Fiscal Orășenesc Hârlău, unde a fost
înregistrată sub nr. sfh/X/22.06.2018.

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 269 alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, care precizează următoarele:

„Art. 269 Forma şi conţinutul contestaţiei
(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.
Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau
juridică, se face potrivit legii.”

coroborate cu prevederile pct. 3.2 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului
VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate
prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3741/2015:

‚,3.2. Dosarul contestaţiei va cuprinde: contestaţia în original,
ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptăţite, împuternicirea
avocaţială/procură/ mandat 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, dovada comunicării actului
fiscal atacat din care să reiasă data la care acesta a fost comunicat,
copii ale documentelor ce au legătură cu cauza supusă soluţionării,
documentele depuse de contestator şi sesizarea penală în copie, dacă
este cazul’’.

Organul de soluţionare competent, prin Adresa nr. X/ 11.07.2018,
a solicitat d-lui X, JUD. IAȘI, ca în termen de 5 zile de la primirea acesteia,
să depună la dosarul cauzei contestaţia în original.



www.anaf.ro

Exemplarul 4/4
Operator de date cu caracter personal 759

Page 3 o 6

Adresa nr. X/11.07.2018 a fost comunicată petentului în data de
16.07.2018, potrivit Confirmării de primire aflată în original la dosarul
cauzei.

Se reține că deși organul de soluționare a contestației a inițiat
toate procedurile privind înștiințarea petentului, acordându-i și un termen
pentru a se conforma, acesta nu a respectat condițiile de procedură legale,
respectiv nu a depus contestația semnată în original, asa cum a fost
formulată inițial, astfel că Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
Iași, prin Serviciul Solutionare Contestatii 1, nu se poate investi cu
soluționarea pe fond a cauzei.

Dat fiind faptul că până la data emiterii prezentei decizii nu s-a dat
curs solicitării efectuate şi având în vedere toate aspectele prezentate, în
speţă sunt aplicabile prevederile art. 276 alin. (6) și art. 280 alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, care precizează:

„Art. 276 Soluționarea contestației
(6) 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.

Art. 280 Respingerea contestației pentru neîndeplinirea
condițiilor procedurale

(1) Dacă organul de soluţionare competent constată
neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă
fară a se proceda la analiza pe fond a cauzei"
se va respinge contestaţia formulată de d-l X, JUD. IAȘI, pentru
neîndeplinirea condiţiilor procedurale privind forma contestaţiei.

2. Referitor la contestația formulată împotriva Procesului
verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa
specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule nr. X/ 17.05.2018
și Notei privind restituirea/rambursarea dobânzii nr. X/17.05.2018,
cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 se
poate investi cu soluționarea acestui capăt de cerere, în condiţiile în
care acesta nu intră în competența sa de soluționare.

În fapt, d-l X, JUD. IAȘI, formulează contestație și împotriva
Procesului verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând
taxa specială pentru autoturisme autoturisme și autovehicule, taxa pe
poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
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autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule nr. X/17.05.2018 și
Notei privind restituirea/rambursarea dobânzii nr. X/17.05.2018.

În drept, potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) și alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, în vigoare la data depunerii contestației:

„ART. 272 Organul competent
(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a

actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a
deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu
legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale
stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum şi
împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către structurile
specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror
rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii sunt competente
pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect:

a) creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până

la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care

competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la
alin. (5);

d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente
creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate şi
pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii
specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor
generale regionale ale finanţelor.

(6) Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative
fiscale decât cele prevăzute la alin. (1) se soluţionează de către
organele fiscale emitente.

La pct. 5.1. din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3741/2015, se precizează că:

„5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenţa de
soluţionare a organelor specializate prevăzute la art. 272 alin. (1) din
Codul de procedură fiscală sunt cele prevăzute expres şi limitativ de
lege.”

Având în vedere faptul că d-l X, JUD. IAȘI, formulează contestație
împotriva Procesului verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor
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reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe
poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule nr. X/17.05.2018 și
Notei privind restituirea/ rambursarea dobânzii nr. X/17.05.2018, conform
prevederilor legale mai sus prezentate, Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 nu are
competenţa pentru soluţionarea acestui capăt de cerere, aceasta
aparținând organului fiscal care a emis actele administrative fiscale
menționate mai sus, respectiv Serviciul Fiscal Orășenesc Hârlău din cadrul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași.

Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 273 şi
art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, Directorul General al Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi,

DECIDE:

Art. 1. Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea
condiţiilor procedurale privind forma contestaţiei formulată de d-l X,
JUD. IAȘI, împotriva Deciziei de restituire a dobânzilor în cazul sumelor de
restituit sau de rambursat de la buget nr. X/ 17.05.2018 , pentru suma de
Slei reprezentând dobânzi aferente taxei pe poluare pentru autovehicule.

Art. 2 Constatarea necompetenţei materiale a Serviciului
Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi privind contestația formulată împotriva Procesului
verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa
specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și
timbrul de mediu pentru autovehicule nr. X/17.05.2018 și Notei privind
restituirea/rambursarea dobânzii nr. X/17.05.2018, aceasta revenind
Serviciului Fiscal Orășenesc Hârlău din cadrul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Iași.

Art. 3. Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 va comunica prezenta
decizie contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iași,
Serviciul Fiscal Orășenesc Hârlău – Birou Colectare și Executare, Evidență
Analitică pe Plătitor Persoane Fizice, spre a fi dusă la îndeplinire.

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
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ulterioare, prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei, este definitivă în
sistemul căilor administrative de atac.

Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul
Iaşi.


