
    D E C I Z I A NR. 90/             2011
                               privind soluŃionarea contestaŃiei formulate
                        de d-na M.S.  din Tg Jiu,  înregistrată la 
                                A.F.P. Tg Jiu sub nr..../22.06.2011

Biroul soluŃionare  contestaŃii  din  cadrul  D.G.F.P. Gorj a fost sesizat de
organele  fiscale  din  cadrul  A.F.P.  Tg-Jiu   ,  prin  adresa  nr..../27.06.2011,
înregistrată  la  D.G.F.P.  Gorj  sub  nr..../27.06.2011,  asupra  contestaŃiei
formulate  de  d-na M. Si.  , cod de identificare fiscală ..., cu  domiciliul  în
mun.  Tg  Jiu,  loc.  Drăgoieni,  nr....,  jud.  Gorj  ,  contestaŃie   înregistrată  la
D.G.F.P. Gorj- A.F.P. Tg Jiu sub nr..../22.06.2011.

Obiectul   contestaŃiei   îl  constituie  măsurile  dispuse  de  organele
fiscale din cadrul A.F.P. Tg-Jiu  prin  Decizia de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehicule nr..../25.01.2011   prin care s-a stabilit  taxă  pe poluare
pentru  autovehicule  în  sumă  de  ...  lei .

Totodată,  d-na  Mihai  Simona   solicită  şi  restituirea  sumei  de  ...  lei
achitată  cu  chitanŃa  seria TS7  nr..../25.01.2011.

Constatând  că   în   speŃă   sunt   îndeplinite  prevederile  art.206  şi
art.209  alin.(1)  lit. a)  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de procedură
fiscală,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  D.G.F.P.  Gorj
este  investită  să  se  pronunŃe asupra  contestaŃiei  formulate  de d-na  Mihai
Simona .

I.Prin contestaŃia formulată, d-na M. S.  nu este de acord cu  taxa pe
poluare în sumă de ... lei stabilită de organele fiscale din cadrul D.G.F.P. Gorj-
A.F.P. Tg Jiu prin  Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr.../25.01.2011  şi  achitată  cu  chitanŃa  seria  TS7   nr..../25.01.2011  ,
considerând că această decizie a fost emisă în baza unui act normativ din
legislaŃia  internă  care  contravine  legislaŃiei  comunitare.

II.Prin  Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule
nr.  .../25.01.2011  ,emisă  ca urmare a cererii  formulate  de  d-na  M.  S.  şi
înregistrate la A.F.P. Tg-Jiu sub nr. .../25.01.2011 , organele fiscale din cadrul
D.G.F.P. Gorj- A.F.P. Tg Jiu au calculat în sarcina petentei, o taxă pe poluare
în sumă de ... lei, taxă  achitată  cu chitanŃa seria TS7  nr..../25.01.2011  la
Trezoreria Tg Jiu.

III. Luând  în  considerare  constatările  organelor   fiscale,  motivele
prezentate  de  petent ,   documentele  existente  la dosarul cauzei , precum



şi   actele   normative   în  vigoare   pe   perioada   verificată  ,   se  reŃin
următoarele:

Analizând  excepŃiile  de  procedură  din  conŃinutul  contestaŃiei,  s-a
constatat neîndeplinirea  unei  condiŃii   procedurale  prevăzute de  art.207
alin.(1) din O.G. nr.92/2003  privind  Codul  de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, care  precizează:

“ContestaŃia   se   va   depune   în  termen de  30  zile  de  la  data
comunic ării  actului  administrativ  fiscal , sub  sanc Ńiunea  dec ăderii”.

În fapt,  d-na Mihai Simona a  intrat în  posesia  Deciziei  de calcul al
taxei  de poluare pentru autovehicule nr. ... în data de 25.01.2011,  aşa cum
rezultă  din  documentele  aflate  la dosarul cauzei, respectiv:

Prin   cererea ,  înregistrată  la  A.F.P.  Tg-Jiu  sub  nr.  .../25.01.2011  ,
petenta  a  solicitat  calcularea taxei  pe  poluare  pentru  autovehiculul  marca
OPEL  Tip ASTRA-F-CARAVAN.

 Urmare solicitării  de calcul a  taxei pe poluare , A.F.P. Tg-Jiu a emis în
data de 25.01.2011, Decizia de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule
nr...., decizie  primit ă  de  petent  în  aceia şi  zi,  sub  semn ătură,  iar din
conŃinutul  acesteia  reiese  că ,,poate fi contestat ă  în  termen  de 30 zile
de  la  data  comunic ării ”.

 Urmare a stabilirii cuantumului taxei pe poluare prin Decizia de calcul
al taxei de poluare pentru autovehicule nr.4669(condi Ńie obligatorie pentru
plata şi  încasarea taxei)  d-na Mihai Simona a achitat  cu chitan Ńa   seria
TS7  nr..../25.01.2011 , contravaloarea  taxei  pe  poluare  în  sumă  de  ... lei.

În drept, potrivit prevederilor pct.9.4. din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F.
nr.2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din
O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare şi a art.213 alin.(5) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:

O.M.F.P. nr. 2137/2011 -pct.9.4.
“În  soluŃionarea  contestaŃiilor,  excepŃiile  de  procedură  pot  fi

următoarele: excepŃia de  nerespectare  a  termenului  de  depunere  a
contestaŃiei , (...).”

O.G. nr.92/2003-art.213
(5)Organul  de  solu Ńionare  competent  se  va  pronun Ńa  mai  întâi

asupra excep Ńiilor  de procedur ă  şi  asupra celor de fond, iar  când se
constat ă că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la a naliza pe
fond a cauzei .”

łinând cont de faptul că, petenta a primit Decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr.4669 în data de 25.01.2011 , iar contestaŃia a
fost depusă  şi   înregistrată  la A.F.P. Tg Jiu  sub nr.38254  din  data  de
22.06.2011,  deci  în  afara  termenului  legal  de  30  zile  de  la  d ata
comunic ării  actului  administrativ  fiscal  ,  se  constat ă  decăderea  din
dreptul  de  a  i  se  solu Ńiona  pe  fond  contesta Ńia,  motiv  pentru  care
contestaŃia  formulată  de  d-na  Mihai  Simona,  urmează  să  fie  respinsă,  ca



nedepusă  în  termen,  pentru  neîndeplinirea  condiŃiilor  procedurale,  în
conformitate cu prevederile punctului  12.1.  lit.  a)  din  Ordinul  Preşedintelui
A.N.A.F. nr.2137/2011 pentru aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului
IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul  de procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, care precizează:

“ContestaŃia poate fi respinsă ca:
a)nedepus ă  la termen , în situa Ńia  în  care  aceasta a fost depus ă

peste  termenul  prev ăzut  de lege.”  

FaŃă  de   cele   prezentate   anterior ,  în  temeiul  actelor  normative
citate ,
a art.210 (1) şi art.216 (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală ,  republicată , cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P. Gorj,
prin  directorul  executiv

                                                      D E C I D E :

 1)Respingerea  contestaŃiei  formulate  de d-na M. S.  din Tg Jiu,  ca
nedepusă  în  termen.

2)Prezenta decizie este definitivă  în sistemul căilor  administrative de
atac şi poate fi atacată la Tribunalul Gorj- SecŃia de  Contencios  Administrativ
competentă , în  termen  de  6 luni  de  la  comunicare .

  


