
DECIZIA nr. 92/2010/17.01. 2011
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

B. N.
înregistrată la D.G.F.P. V.sub nr. ../15.12.2010

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului V. prin Compartimentul soluŃionare
contestaŃii  a  fost  sesizată  de  către  AdministraŃia  FinanŃelor  Publice   B.  cu  adresa
nr.  ../08.12.2010, înregistrată  la D.G.F.P.  V.  sub nr.  ../15.12.2010, cu privire la  contestaŃia
formulată de domnul B.N.  CNP .. cu domiciliul în sat Z., comuna Z., judeŃul V.. 

Obiectul  contestaŃiei,  înregistrată  la  AdministraŃia  FinanŃelor  Publice   B.  sub
nr.  ../07.12.2010,  îl  constituie  Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule
nr. ../20.10.2010 prin care s-a stabilit o taxa pe poluare pentru autovehicule în suma de .. lei .,
comunicată petentului pe bază de semnătură la data 20.10.2010  

 Având  în  vedere  dispoziŃiile  O.G.  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului V. este investită să soluŃioneze
contestaŃia formulată de domnul B. N..

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Compartimentul solu Ńionare contesta Ńii din
cadrul  Direc Ńiei  generale  a  finan Ńelor  publice  a  jude Ńului  Vaslui  se  poate  investi  cu
solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei, în condi Ńiile în care, în raport de data comunic ării,
sub semn ătură, a Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru a utovehicule nr. .. din
data  de  20.10.2010  aceasta  nu  este  depus ă  în  termenul  legal  de  exercitare  a  c ăii
administrative de atac.

În  fapt,  Decizia  de calcul  al  taxei  pe poluare  pentru autovehicule  nr.  ..din data de
20.10.2010 ce face obiectul contestaŃiei a fost comunicată petentului la data 20.10.2010 prin
semnătura de primire.
Domnul  B.  N.  depus  contestaŃia  la  data  de  07.12.2010 fiind  înregistrată  la  AdministraŃia
FinanŃelor Publice B.sub nr. ../07.12.2010.

În drept , speŃei îi sunt aplicabile prevederile art. 68, art. 205 si art. 207 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, care stipulează:

”Art. 68 -  Calcularea termenelor
    Termenele  de  orice  fel  privind  exercitarea  drept urilor  şi  îndeplinirea  obliga Ńiilor
prevăzute 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.
. „Art. 205
    Posibilitatea de contestare
    (1) Împotriva titlului de crean Ńă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale
se poate formula contesta Ńie potrivit legii. Contesta Ńia este o cale administrativ ă de atac
şi nu înl ătură dreptul la ac Ńiune al celui care se consider ă lezat în drepturile sale printr-
un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia , în condi Ńiile legi i.”
  „ 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”.
 Potrivit art. 101, art. 102 şi art. 103 din Codul de procedura civilă: 

“ Art. 101 - (1) Termenele se în Ńeleg pe zile libere, neintrând în socoteal ă nici ziua când a
început, nici ziua când s-a sfâr şit termenul. (...)
(4) Termenul care se sfâr şeşte într-o zi de s ărbătoare legal ă, sau când  serviciul este
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suspendat, se va prelungi pân ă la sfâr şitul primei zile de lucru urm ătoare”.
“ Art. 102  - (1) Termenele încep sa curg ă de la data comunic ării  actelor de procedur ă
dacă legea nu dispune altfel ”.
“ Art.  103  -  (1)  Neexercitarea  oric ărei  cai  de  atac  şi  neîndeplinirea  oric ărui  act  de
procedur ă în termenul legal atrage dec ăderea (...) ”.

Aceleaşi  dispoziŃii  se  regăsesc  explicitate  şi  la  pct.  3.11  din  Ordinul  Preşedintelui
AgenŃiei  NaŃionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  519/2005  privind  aprobarea  InstrucŃiunilor
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată.

Se reŃine că termenul de depunere a contestaŃiei prevăzut de OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, are caracter imperativ şi începe să
curgă de la data comunicării actului administrativ fiscal contestat.

.Din  documentele  aflate  la  dosarul  cauzei,  rezultă  că  Decizia  i-a  fost  comunicată
petentului în data de 20.10.2010, iar contestaŃia a fost depusă la data de 07.12.2010, nefiind
respectat termenul de contestare de 30 zile prevăzut de legea specială în materie, respectiv
art. 207 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată.

Totodată, se constatată că domnul B. N. nu a respectat termenul legal de contestare,
deşi prin decizie i s-a adus la cunoştinŃă faptul că are posibilitatea de a o contesta în termen
de 30 de zile de la data comunicării, la organul fiscal emitent.

Având în vedere faptul că acesta a depus contestaŃia după expirarea termenului legal,
în condiŃiile  în care normele referitoare la termenul de depunere a contestaŃiei au caracter
imperativ, se reŃine ca nerespectarea termenului de contestare face imposibilă antamarea pe
fond a cauzei de către DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului V..

În  speŃă  sunt  incidente şi  prevederile  art.  217 alin.  (1)  din O.G. nr.  92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, care precizează:
"Daca  organul  de  solu Ńionare  competent  constata  neîndeplinirea  unei  condi Ńii
procedurale ,  contesta Ńia  va  fi  respins ă  fără  a  se  proceda  la  analiza  pe  fond  a
cauzei ."coroborat  cu  pct.  13.1.  lit.  a)  din  Ordinul  Preşedintelui  AgenŃiei  NaŃionale  de
Administrare Fiscală nr. 519/2005, care stipulează:

 “Contesta Ńia poate fi respins ă ca:
a) nedepus ă la termen, în situa Ńia în care aceasta a fost depus ă peste termenul

prevăzut de prezenta lege”, motiv pentru care contesta Ńia va fi respins ă ca nedepus ă în
termen.

łinând  cont  de  faptul  ca  termenul  pentru  exercitarea  caii  administrative  de  atac,
prevăzut  de  art.  207  alin.  (1)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată,  are caracter  expres,  nerespectarea acestuia fiind sancŃionată  cu decăderea şi
reŃinându-se  culpa  procedurală  în  care  se  afla  contestatorul,urmeaz ă  a  se  respinge  ca
nedepusa în termen contestaŃia formulată de domnul B. N. cu domiciliul în Z., comuna Z. ,
judeŃul V. împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule  nr. ./20.12.2010,
emisă de AFP B..

Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 101, art. 102 si art.  103 din
Codul de procedura civilă, art. 68, art. 205, art. 207 si art. 217 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicata, se

 DECIDE
Respingerea contesta Ńiei  formulată de domnul B. N. ca nedepusă în termen pentru

suma total ă de .. lei  reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule.
Prezenta  decizie  este  definitivă  în  sistemul  căilor  administrative  de atac şi  poate  fi

atacată la Tribunalul V. în termen de 6 luni de la data comunicării.

           DIRECTOR  EXECUTIV,
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