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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINAN�ELOR 
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL� 

DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
A JUDE�ULUI „V” 

 
 
 
 
 
 

DECIZIA Nr. 10/ 25.03. 2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

S.C. „C” S.R.L „V” 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a  jude�ului „V” sub nr. ....../13.03.2008 
 

 
 I. Prin contestatia formulat� S.C. „C” S.R.L cu sediul în „V”, str. ......, Bl. 
…, Sc. …, .., Ap. .., jud. „V” contesta adresa nr. ...... din 07.02.2008 a AFP „V” 
privind respingerea restituirii taxei speciale pentru autoturisme în sum� de lei 
„Tpi” pl�tit� cu O.P. nr. ../24.08.2007 cu titlu de tax� la prima înmatriculare a 
autovehiculului marca FORD/TRANZIT …. achizi�ionat la data de 17.07.2007, 
cu nr �asiu WFOL…………..36  
 Pentru a finaliza procedura înmatricul�rii, societatea a fost obligat� la 
plata taxei speciale de prima înmatriculare pentru autoturisme �i autovehicule, 
reglementat� de art. 214^1 din Codul fiscal la Trezoreria din cadrul AFP „V”. 
 Cu adresa nr. ....../05.02.2008 societatea a solicitat restituirea sumei de 
„Tpi” lei achitat� cu O.P. nr. …/24.08.2007, restituire care i-a fost refuzat� de 
c�tre AFP „V” prin adresa nr. ....../07.02.2008.  
 Contestatoarea consider� c� nu datoreaz� aceast� tax� special� pentru 
înmatricularea autovehiculului care avea deja o vechime de 6 ani la momentul 
înmatricul�rii în România, întrucât taxa este contrar� dispozi�iilor 
reglement�rilor comunitare, respectiv prevederilor art. 90 din Tratatul 
Constitutiv al Uniunii Europene al c�ror rost este de a interzice discriminarea 
fiscal� între produsele importate �i cele similare autohtone.  
 De asemenea arat� c� prevederile din tratatele comunitare au prioritate 
fa�� de dispozitiile contrare din legile interne cu atât mai mult cu cât prin Legea 
nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României �i Bulgariei la 
Uniunea European�, statul nostru �i-a asumat obliga�ia de a respecta dispozi�iile 
din tratatele originare ale Comunit��ii �i în consecin��, organele fiscale nu 
trebuiau s� aplice prevederile art. 214^1 din Codul fiscal ci art. 90 din Tratatul 
CE, norma cu rang superior pe care Codul fiscal nu o poate înc�lca.  
 Consider� c� regimul stabilit de art. 214^1 din Codul fiscal instituie o 
discriminare a produselor importate dintr-un stat membru al Comunit��ii 
Europene si produsele similare aflate deja pe pia�a na�ional� deoarece art. 90 
par.1 din Tratat stipuleaz� „ nici un stat membru nu aplic�, direct sau indirect, 
produselor altor state membre, impozite interne de orice natur�, mai mari decât 
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cele care se aplic�, direct sau indirect, produselor na�ionale similare”, 
discriminare care este evident� �i prin faptul c� taxa special� este perceput� 
asupra automobilelor second hand provenind din alte state membre în care au 
fost anterior înmatriculate.  
 Pentru aceste motive consider� c� nu datoreaz� taxa special� si solicit� s� 
emitem o decizie în sensul celor enumerate anterior.  
 II. Taxa special� de prima înmatriculare a fost calculat� în conformitate 
cu prevederile art. 214^1, 214^2, 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal potrivit c�rora taxa special� se pl�te�te cu ocazia primei înmatricul�ri în 
România iar r�spunderea privind suma de plat� aferent� taxei speciale revine 
pl�titorului.  
 III. Având în vedere sus�inerile petentei, documentele existente la dosarul 
cauzei �i prevederile legale în vigoare, invocate de catre contestator,  se re�in 
urmatoarele:  
 Prin cauza supus� solu�ion�rii, D.G.F.P. „V” este investit� s� se 
pronun�e dac� poate proceda la solu�ionarea pe fond a contestatiei, in 
condi�iile în care aceasta vizeaz�  adresa AFP „V”  nr. ....../07.02.2008 prin 
care societ��ii contestatoare i se  aduce la cuno�tin�� faptul c� nu i se poate 
restitui taxa de prim� înmatriculare achitat� la Trezoreria „V” cu OP nr. 
../13.12.2007, care nu este un act administrativ fiscal. 
 În fapt, prin  contesta�ia înregistrat� la D.G.F.P. „V” sub nr. ...... din 
13.03.2008, societatea se îndrept� împotriva refuzului de restituire a taxei de 
prim� înmatriculare formulat de AFP „V” prin adresa nr. ....../07.02.2008. 
 - SC  „C” SRL, la data de 17.07.2007  a achizi�ionat cu factura nr. 21…. 
de la DSD ….. …., … … ….n, Olanda autovehiculul Ford nr. �asiu 
WF0L………36, serie carte identitate nr. F 718……. 
  - pentru utilizarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, acesta trebuia 
înmatriculat a�a cum prevede art. 11 din OUG nr. 195/2002 privind circula�ia pe 
drumurile publice:  
“(1) Proprietarii de vehicule sau de�in�torii mandata�i ai acestora sunt obliga�i s� 
le înmatriculeze sau s� le înregistreze, dupa caz, înainte de a le pune în 
circula�ie, conform prevederilor legale.”  
 - pentru finalizarea procedurii de înmatriculare petenta a fost obligat� s� 
achite taxa special� de prima înmatriculare pentru autoturisme si autovehicule, 
la Trezoreria „V” in sum� de  „Tpi” lei.  
 - SC  „C” SRL, la data de 24.08.2007 achit� la Trezoreria „V”, cu O.P. 
nr. … taxa de prim� înmatriculare, pentru un autovehicul marca Ford Transit, 
serie �asiu WFL0…..36 serie carte identitate nr. F 718….  
 Taxa special� de prim� înmatriculare a fost stabilit� avându-se în vedere 
prevederile art. 214^1, 214^2, 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, actualizat�, coroborate cu HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003.  
 In drept, art. 85, art. 86 alin. (1) si (6), art. 87, respectiv art. 209 alin. (1) 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prev�d 
urmatoarele: 
 Art. 85 - "(1) Impozitele, taxele, contribu�iile si alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 
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a) prin declara�ie fiscal�, în conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4); 
b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri (...)". 
 Art. 86 - "(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. 
Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cate ori acesta modific� baza de 
impunere. (...) 
 (6) Decizia de impunere si decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii constituie �i în�tiin�are de plat�, de la data comunicarii acestora, în 
condi�iile în care se stabilesc sume de plat�." 
 Art. 87 - "Decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� conditiile 
prevazute la art. 43. Decizia de impunere trebuie s� cuprind�, pe lâng� 
elementele prev�zute la art. 43 alin. (2), �i categoria de impozit, taxa, 
contribu�ie sau alt� sum� datorat� bugetului general consolidat, baza de 
impunere, precum �i cuantumul acestora, pentru fiecare perioada impozabil�". 
 Art. 209 - "(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum si a 
titlurilor de crean�� privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dupa cum urmeaz�: 
 a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 10 miliarde 
lei, se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul 
direc�iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, dupa caz, de 
catre organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3) “. 
 În spe�� sunt aplicabile �i prevederile pct. 5.1 din Instructiunile pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul Pre�edintelui A.NA.F. nr. 
519/2005, care precizeaz�: 
 “Actele administrative fiscale care intr� in competen�a de solu�ionare a 
organelor specializate prevazute la art. 178 alin. (1) din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat, sunt cele prevazute expres si limitativ de lege.” 
 Fa�� de cadrul normativ sus-citat se re�ine c� impozitele, taxele si alte 
sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc numai printr-o decizie de 
impunere, fie de o declaratie fiscal� a contribuabilului, asimilat� unei decizii de 
impunere, sub rezerva unei verific�ri ulterioare, fie de o decizie de impunere 
emis� in baza raportului de inspec�ie fiscal�. 
 Astfel, numai decizia de impunere este actul administrativ fiscal 
susceptibil de a fi contestat, deoarece numai aceasta creeaz� o situa�ie juridic� 
nou� prin stabilirea obliga�iilor fiscale in sarcina contestatorului, adresa emis� 
de AFP „V” în solu�ionarea cererii de restituire a taxei de prim� înmatriculare 
nu  creeaz� o situa�ie juridic� nou�, nu are natur� juridic� de act administrativ 
fiscal �i nu este susceptibil� de a fi contestat�. 
 Având in vedere si prevederile art. 213 alin.(5) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se specific�: “Organul de 
solutionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor 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”, rezult� ca organul de solu�ionare a 
contestatiei nu va mai proceda la analiza pe fond a cauzei, întrucât adresa de 
r�spuns de la AFP „V” prin care se refuz� restituirea taxei de prima 
înmatriculare nu este un act administrativ care s� poat� fi contestat. 
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 Pentru considerentele aratate mai sus �i în temeiul art. 85, art. 86 alin. (1) 
si (6), art. 87, art., art. 209 alin. (1), art..213 alin.(5), art. 216(1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� si pct. 5.1 din 
Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul 
pre�edintelui A.NA.F. nr. 519/2005 se 
 

DECIDE: 
 

 Respinge ca inadmisibil� contesta�ia formulat� de  SC „C” SRL  pentru 
suma de „Tpi” lei reprezentând taxa special� auto la prima înmatriculare 
achitat� cu O.P. nr. 1/24.08.2007 la Trezoreria  „V”. 
 Prezenta decizie este definitiv� in sistemul c�ilor administrative de atac si 
poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la Tribunalul „V”.  
 
   
 
                                                                                                 
    DIRECTOR EXECUTIV, 
    .         


