
    D E C I Z I A  NR.  32/               2010

            privind solutionarea contestat formulata de d-l X                  Cnp.
.... din Târgu-Jiu, strada .... jud. Gorj, înregistrata la A.F.P a Municipiului
Târgu-Jiu sub nr. ..   .2010.  

Biroul soluŃionare  contestaŃii  din  cadrul  D.G.F.P. Gorj a fost
sesizat de A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu, prin adresa nr. ...22.01.
2010, înregistrata la D.G.F.P. Gorj sub nr. ..../25.01.2010 asupra
contestaŃiei formulate de              D-l X,  Cnp. .... din Târgu-Jiu, strada
.... jud. Gorj. 

Obiectul contestaŃiei îl constituie  masurile dispuse de organele
fiscale din cadrul A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu prin Decizia de Calcul
a taxei pe poluare pentru autovehicule , nr. .../01.09.2009  prin care
s-a stabilit taxa pe poluare pentru autovehicule, în suma de 889 lei.

Totodata agentul economic solicita oi restituirea sumei achitate.

Analizând excepŃiile de procedura din conŃinutul contestaŃiei, s-a
constatat neândeplinirea unei condiŃii procedurale prevazute de art. 207,
alin.1 din OG  92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata,
care precizeaza:

“ContestaŃia se va depune în termen de 30 zile de la data
comunicarii actului administrativ fiscal, sub sancŃiunea decaderii ”.

În fapt, domnul .X  a intrat în posesia Deciziei de Calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule, nr. .../01.09.2008 în data de 01.09.2009,
aoa cum rezulta din documentele aflate la dosarul cauzei, respectiv:

- prin cererea , înregistrata la A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu sub.   
            nr. ..../01.09.2008, petentul solicita calcularea taxei pe poluare a
autovehiculului marca Peugeot, cu nr. de identificare .... 

- urmare solicitarii de calcul al taxei de poluare , A.F.P. a
Municipiului Târgu-Jiu, emite în data de ...., Decizia de calcul al taxei
pe poluare pentru autovehicule , nr .,,,,/01.09.2008, care a fost
transmisa domnului X în data de 10.0 9.2008, acesta confirmând
primirea acesteia prin semnatura de primire,(confirmare de primire
anexata, în xerocopie, la dosarul contestaŃiei)iar din conŃinutul acesteia
reiese ca” poate fi contestat a în termen de 30 zile de la data  
comunic arii ”.

 

În 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, republicata oi a art. 213, alin. 5 din OG nr. 92/2003,
privind Codul de procedura fiscala, republicata:

“ 9.3. În soluŃionarea contestaŃiilor, excepŃiile de procedura pot fi
urmatoarele:  nerespectarea termenului de depunere a contestaŃiei (...)

213 (5)Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi
asupra excepŃiilor de procedura oi asupra celor de fond, iar cand se
constata ca acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe
fond a cauzei.”

łinând cont de faptul ca, petentul confirma primirea Deciziei de
Calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, nr. ...., în data de
10.09.2008, iar contestatia este depusa  oi   înregistrata  la  A.F.P. a
Municipiului Târgu-Jiu  sub nr. .... din data de ....2008, deci în afara
termenului legal de 30 zile de la data comunicarii actului
administrativ fiscal, se constat a decaderea petentului din dreptul
de a-i fi solu Ńionat a contesta Ńia pe cale administrativ a, fiindu-i
incidente prevederile art. 207 alin 1, contestaŃia urmând a fi respinsa ca
nedepusa în termen, pentru neândeplinirea condiŃiilor procedurale, în
conformitate cu prevederile punctului 13 (1), lit. a din Ordinul ANAF nr.
519/2005, pentru aprobarea instrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din
OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, care
precizeaza:

“13.1 Contestatia poate fi respinsa ca:
a)nedepusa în termen, în situaŃia în care aceasta a fost depusa

peste temenul prevazut de prezenta lege.”  

FaŃa de cele prezentate anterior, în temeiul actelor normative
citate, a      art. 210 (1), art. 217 (1) oi art. 218 din OG nr. 92/2003,
privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Gorj,  prin  
directorul  coordonator,

D E C I D E :

 1) Respingerea  contestaŃiei formulate de d-l X,                   Cnp.
.... din Târgu-Jiu, strada ..., jud. Gorj,  ca nedepusa în termen.
  

 2) Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj-SecŃia
Comerciala oi de  Contencios Administrativ competenta, în termen de 6
luni de la comunicare.

DIRECTOR  COORDONATOR


