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Privind solutionarea contestatiei formulata de catre dl.X cu domiciliul in localitatea
x, nr.x,com.x, judetul Salaj, înregistrata la D.G.F.P. Salaj  sub nr.x din x.

Directia Generala a Finantelor Publice Salaj a fost înstiintata de catre Administratia
Finantelor Publice X prin adresa nr.x din x cu privire la contestatia formulata de catre dl.X
împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.x emisa de A.F.P x
la data de x. 

Obiectul contestatiei îl reprezinta taxa pe poluare  în suma de x lei stabilita prin
Decizia  de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.x emisa de Administratia
Finantelor Publice X la data de x.

Contestatia a fost înregistrata la AFP X sub numarul x din x si a fost semnata de
catre  contestatar.

Constatand ca în speta sunt respectate prevederile art. 205, 206 si 209 alin.(1) lit.
a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare D.G.F.P. Salaj este investita sa solutioneze
contestatia formulata.

I.Dl. X formuleaza contestatie împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehicule nr.x emisa de A.F.P X la data de x solicitând  anularea Deciziei de
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule si restituirea sumei de x lei achitata in contul
taxei pe poluare pentru autovehicule.

In sustinerea contestatiei,dl. X invoca art.90 par.1 din Tratatul Constitutiv al Uniunii
Europene , mentionand ca taxa achitata este contrara dreptului comunitar si este
discriminatorie.

Pentru motivele aratate, dl. X solicita anularea taxei pe poluare pentru autovehicule
si restituirea acesteia in suma de x lei, actualizata cu dobanda legala aferenta de la data
achitarii taxei pana la data restituirii integrale a sumei.

II. Din Decizia nr.x din data de x de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
emisa de Administratia Finantelor Publice X ,referitor la aspectele contestate se retine:

Dl. X cu cererea înregistrata la AFP X sub nr.x din x a solicitat calcularea taxei pe
poluare pentru autovehicule în vederea primei înmatriculari în România a autovehiculului
marca VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, Tip AUTOTURISM,categoria auto M1, norme de
poluare E3,nr. Identificare WVWZZZ1JZ1W511827, an fabricatie 2001, serie carte auto G
592343 , data primei îmnmatriculari 09.02.2001.

Urmare acestei cereri A.F.P. X a emis Decizia nr.x din data de x de calcul a taxei
pe poluare pentru autovehicule pentru suma x lei, calculul acesteia facându-se în baza
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prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule.

III. Având în vedere sustinerile contestatarului, constatarile organelor fiscale,
documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative invocate de acesta
si de catre organele fiscale se retin urmatoarele:

Referitor la contestatia formulata împotriva Decizi ei de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr. x emisa de A.F.P X la data de x.

Urmare verificarii conditiilor procedurale la data formularii contestatiei s-au
constatat urmatoarele:

- Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.x a fost emisa la data
de x, data la care contestatarul a achitat taxa, conform chitantei seria x nr.x existenta la
dosarul cauzei;

-contestatia împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr.x a fost formulata si înregistrata la Administratia Finantelor Publice X sub nr. x din data
x

Cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P. Salaj se poate investi cu
analizarea pe fond a contestatiei formulata în cond itiile în care contestatarul nu a
respectat prevederile art. 207 alin.(1) din O.G.92/ 2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completari le ulterioare .

In drept la art. 207 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede:

“Termenul de depunere a contestatiei
(1) Contestatia se va depune în termen de 30 de zile  de la data comunicarii

actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decade rii.
(...)”
si la art. 213 din acelasi act normativ se prevede:
Solutionarea contestatiei
(1)...
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor

de procedura si asupra celor de fond , iar când se constata ca acestea sunt întemeiate,
nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

Ordinul 519/2005 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata la pct. 9.3. prevede:

"In solutionarea contestatiilor, exceptiile de procedura  pot fi urmatoarele:
nerespectarea termenului de depunere a contestatiei , lipsa calitatii procesuale, lipsa
capacitatii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume si masuri decât cele care au
facut obiectul actului atacat” si pct.3.11.prevede: “Dispozitiile privind termenele din Codul
de procedura civila se aplica în mod corespunztor, astfel:

“1. Termenul de depunere a contestatiei se calculeaz a pe zile libere, cu
exceptia cazului în care prin lege se prevede altfe l, neintrând în calcul nici ziua
când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul .”

Astfel se retine ca termenul de depunere al contestatiei prevazut de Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, are caracter imperativ si începe sa curga de la data de x, data
emiterii si comunicarii Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. x fiind
data de x, data la care  a fost achitata  taxa pe poluare cu chitanta seria x nr.x
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Intrucât contestatarul nu a respectat conditiile procedurale referitoare la termenul
de depunere a contestatiei a decazut din dreptul de a i se solutiona pe fond contestatia,
prevedere stipulata prin art. 217 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala dupa cum urmeaza: 

“Respingerea contestatiei pentru neîndeplinirea con ditiilor procedurale
(1) Daca organul de solutionare competent constata neîndeplinirea unei

conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fa ra a se proceda la analiza pe fond
a cauzei.”

Având în vedere prevederile legale enuntate urmeaza sa se respinga contestatia
formulata de catre dl. X împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr.x din x, emisa de Administratia Finantelor Publice X pentru neîndeplinirea
conditiilor procedurale.

Referitor la cererea de restituire a sumei de x lei  reprezentand taxa pe
poluare pentru  autovehicule :

In fapt prin contestatia formulata dl. X a solicitat si  restituirea sumei de x lei
achitata în contul taxei pe poluare, taxa stabilita conform  Deciziei de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr.x din x.

In drept în conformitate cu prevederile art. 205 si 209 din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

“ART. 205
Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de creanta, precum si împotr iva altor acte administrative

fiscale se poate formula contestatie potrivit legii . Contestatia este o cale
administrativa de atac si nu înlatura dreptul la ac tiune al celui care se considera
lezat în drepturile sale printr-un act administrati v fiscal sau prin lipsa acestuia, în
conditiile legii .

ART. 209
Organul competent
(1) Contestatiile formulate împotriva deciziilor de  impunere, a actelor

administrative fiscale asimilate deciziilor de impu nere, precum si a deciziilor pentru
regularizarea situatiei, emise în conformitate cu l egislatia în materie vamala, se
solutioneaza dupa cum urmeaza:

a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala,
precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 1.000.000 lei, se
solutioneaza de catre organele competente constitui te la nivelul directiilor generale
unde contestatarii au domiciliul fiscal;

(...)”
Potrivit art. 117 din acelasi act normativ:
“ART. 117
Restituiri de sume
(1) Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarel e sume:
a) cele platite fara existenta unui titlu de creant a;
b) cele platite în plus fata de obligatia fiscala;
c) cele platite ca urmare a unei erori de calcul;
d) cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale;
e) cele de rambursat de la bugetul de stat;
f) cele stabilite prin hotarâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente

potrivit legii;
g) cele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 170;
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h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin
poprire, dupa caz, în temeiul hotrârii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea
executarii silite.

(...)”
De asemenea potrivit pct. 9.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea  

Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata:

“ În cazul în care contestatiile sunt astfel formulat e încât au si alt caracter pe
lânga cel de cale administrativa de atac, pentru ac este aspecte cererea se va
înainta organelor competente de catre organul înves tit cu solutionarea caii
administrative de atac, dupa solutionarea acesteia. ”

Având în vedere prevederile legale mai sus citate, solicitarea contestatarului privind
restituirea taxei pe poluare nu intra în competenta de solutionare a Compartimentului de
solutionare a contestatiilor din cadrul DGFP Salaj urmând a se înainta AFP a comunei X
competenta în solutionarea acestui capat de cerere.

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei în temeiul Ordonantei de  
urgenta nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile
si completarile ulterioare si al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  se

D E C I D E:

1. Respinge contestatia formulata de dl. X împotriva Deciziei de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr.x emisa de A.F.P. X la data de x, pentru neindeplinirea
conditiilor procedurale.

2.Transmite Administratiei Finantelor Publice a comunei X  spre competenta
solutionare capatul de cerere privind restituirea sumei de  x lei.

3. Prezenta decizie poate fi contestata, potrivit legii, la Tribunalul Salaj în termen
de 6 luni de la comunicare.

       DIRECTOR  EXECUTIV,

           ec. x
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