
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
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DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDE łULUI B 
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                                              DECIZIA  nr. 236 din 01 martie 2012
                                                                                                                                          

Cu adresa nr. ...../20.02.2012, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice B sub
nr. ...../28.02.2012, Administra Ńia Finan Ńelor Publice a Comunei J  a înaintat dosarul
contesta Ńiei  formulată de dl. X  din com. A, sat A, str. ......, nr. ...., jud. B, CNP ......, împotriva
Formularului de calcul al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule din 28 februarie 2007
emis de A.F.P.C. J.

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma de ..... lei   reprezentând taxă specială pentru
autoturisme şi autovehicule. 

Precizăm că în baza actului atacat, respectiv Formularul de calcul al taxei speciale pentru
autoturisme şi autovehicule din 28 februarie 2007 s-a achitat taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule cu chitanŃa seria TS2A nr....../28.02.2007. Ulterior, în baza Cererii de restituire
nr....../09.10.2008, A.F.P.C. J a emis Decizia de restituire nr. ...../09.10.2008, împreună cu Nota
privind restituirea/rambursarea unor sume din 16.10.2008, documente care au fost comunicate
contribuabilului în data de 16.10.2008, iar contestaŃia a fost depusă şi înregistrată la A.F.P.C. J
sub nr....../20.02.2012.

Pe baza actelor şi documentelor din dosarul contesta Ńiei, organul de solu Ńionare a
cauzei constat ă:

Dl. X a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule în sumă de ..... lei  la data
de 28 februarie 2007  cu chitan Ńa seria TS2A nr...... , conform prevederilor art.214 1 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării
primei înmatriculări în România a autovehiculului marca AUDI, tip A4, serie şasiu ........., categorie
auto M1, capacitatea cilindrică (cmc) 1896, norma de poluare E3, data primei înmatriculări
.......06.2003.

Conform prevederilor art.117 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.11 din O.U.G.
nr.50/21.04.2008 pentru instituirea  taxei pe poluare pentru autovehicule, prin Cererea de
restituire  înregistrată la A.F.P.C. J sub nr. ...../09.10.2008 , dl. X a solicitat restituirea sumei
reprezentând diferenŃa dintre suma achitată anterior cu titlu de taxă specială pentru autoturisme
şi autovehicule, conform art.2141 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi cuantumul rezultat prin aplicarea prevederilor privind taxa pe poluare
pentru autovehicule, conform O.U.G. nr.50/2008.

Urmare cererii de restituire, prin Referatul de calcul al taxei pe poluare din 09.10.2 008,
A.F.P.C. J a stabilit că taxa pe poluare aferentă autoturismului Audi achiziŃionat de dl. X este în
sumă de ..... lei , taxa fiind calculată conform prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule.

DiferenŃa de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule în sumă de ..... lei  rezultată
între suma de ..... lei  calculată conform art.2141 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, şi suma de ..... lei  calculată conform O.U.G. nr.50/2008, a fost restituită
contribuabilului, conform Deciziei de restituire nr. ...../09.10.2008  şi Notei privind
restituirea/rambursarea unor sume din 16.10.2008 , documente anexate dosarului fiscal al
contribuabilului.  
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Prin adresa înregistrată la A.F.P.C. J sub nr....../20.02.2012 , dl. X formulează contesta Ńie
împotriva obligaŃiei de plată a taxei speciale în sumă de ..... lei , solicitând totodată restituirea în
întregime a acesteia. 

Referitor la suma contestată, dl. X eronat precizează suma de ..... lei deoarece din aceasta
i s-a restituit deja suma de ..... lei, aşa cum am arătat mai sus, suma contestabilă find doar cea
rămasă cu titlu de taxă pe poluare conform Deciziei de restituire nr....../09.10.2008, respectiv
suma de ..... lei , motiv pentru care în cazul sumei de ..... lei  se va respinge contesta Ńia ca fiind
fără obiect , conform prevederilor art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, actualizată. 

Cu privire la termenul de depunere a contesta Ńiei , legislaŃia în vigoare prevede
următoarele:

- O.G. nr.92/2003  privind Codul de procedură fiscală, actualizată:
"Art. 207. - Termenul de depunere a contesta Ńiei

    (1) ContestaŃia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub
sancŃiunea decăderii.

Art. 217. -  Respingerea contesta Ńiei pentru neîndeplinirea condi Ńiilor procedurale
    (1) Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei condiŃii procedurale, contestaŃia va fi
respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei."

- Instruc Ńiunile pentru aplicarea titlului IX  din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul M.F.P. - A.N.A.F. nr.2137/2011 :

"3.10. DispoziŃiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel:
a) Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu excepŃia cazului în care prin lege se

prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. [...]
b) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat (de exemplu,

zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. [...]"

Având în vedere prevederile legale mai sus citate , rezultă că termenul legal de
depunere a contestaŃiei de 30 de zile a început în data de 17 octombrie 2008 (a doua zi de la
primirea deciziei de restituire, care a fost data de 16.10.2008) şi s-a terminat în data de 17
noiembrie 2008 (luni), iar contestaŃia a fost depusă în data de 20 februarie 2012 (adresa
înregistrată la A.F.P.C. J sub nr....../20.02.2012), cu o întârziere de  1190 zile .

FaŃă de cele prezentate mai sus, rezultă că dl. X nu a respectat termenul legal de
depunere a contesta Ńiei de 30 de zile de la comunicarea actului atacat prevăzut la art.207
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, termenul maxim până
la care trebuia depusă contestaŃia fiind 17 noiembrie 2008, iar contestaŃia a fost depusă în data
de 20 februarie 2012, deci cu o întârziere de  1190 zile , drept pentru care pentru suma de ..... lei
se va respinge contesta Ńia ca nedepus ă în termenul legal , fără a se proceda la analiza pe
fond a acesteia, conform prevederilor art. 216 alin.(1) şi art. 217 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, actualizată.

Concluzionând analiza contesta Ńiei  formulată de dl. X din A, Jud. B, în conformitate cu
prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată,
se

                                               D E C I D E :

1. Respingerea contesta Ńiei ca fiind f ără obiect  pentru suma de ..... lei  reprezentând
parte din taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, restituită conform Notei privind
restituirea/rambursarea unor sume din 16.10.2008.
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2. Respingerea contesta Ńiei ca nedepus ă în termenul legal  pentru suma de ..... lei
reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule rămasă ca obligaŃie datorată conform Deciziei
de restituire nr....../09.10.2008.

3. Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr.92/2003, actualizată şi ale art.11
alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacată în
termen de 6 luni de la data primirii la Tribunalul B.

   
                                 DIRECTOR EXECUTIV,
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