
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice
          a judeŃului...

    D E C I Z I A  Nr. 2/04.02.2009
        privind soluŃionarea contestaŃiei depusă de

                   "X"                        
înregistrata la D.G.F.P. a jud.... sub nr. .../20.01.2009

DirecŃia  generală  a  finanŃelor  publice  a  judeŃului...  a  fost  sesizată  de  către  AdministraŃia
finanŃelor publice a municipiului ..., compartimentul juridic prin adresa nr.... din data de 15.01.2009 ca
urmare a sentinŃei civile nr. .../CA/10.11.2008 pronunŃată de Tribunalul... privind cererea de restituire a
taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule formulată de "X", cu domiciliul în ..., str...., nr. ...,
bl. ..., sc. ap...., CNP ..., pentru a fi soluŃionată prin decizie conform dispoziŃiilor art. 211 din Codul de
procedură fiscală.

Suma solicitată a fi  restituită de  "S" lei reprezintă taxă specială achitată la Trezoreria din
cadrul AFP a municipiului ... cu chitanŃa seria TS3A nr.... din 24.09.2007.

I. Contestatoarea consideră că nu datorează taxa de primă înmatriculare deoarece contravine
art.  90 din Tratatul  de aderare al  României  o dată cu aderarea României  la  U.E.,  iar  taxa a fost
încasată ilegal. 

II. Taxa specială de primă înmatriculare a fost calculată conform cu prevederile art. 214^1,
214^2 şi 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal potrivit cărora taxa specială se plăteşte cu
ocazia primei înmatriculări în România iar răspunderea privind suma de plată aferentă taxei speciale
revine plătitorului.

III. Având în vedere susŃinerile petentei, documentele existente la dosarul cauzei şi prevederile
legale în vigoare, invocate de către contestatoare, se reŃin următoarele:

 Referitor la taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule a căror primă înmatriculare în
România se realizează după data de 1 ianuarie 2007 în sumă de "S" lei, 

D.G.F.P. a judeŃului..., prin compartimentul soluŃionare contestaŃii este investită să se
pronunŃe dacă  "X"  poate  beneficia  de  restituirea  taxei  speciale  pentru  autoturisme  şi
autovehicule a căror primă înmatriculare în România se realizează după data de 1 ianuarie
2007, potrivit Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

În  fapt,  prin  sentinŃa  civilă  nr.  .../CA/10.11.2008  pronunŃată  de  către  Tribunalul...  privind
cererea de restituire a taxei speciale formulată de "X" pentru suma de "S" lei se trimite pentru a fi
soluŃionată pe cale administrativă potrivit art. 209 – 211 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin cererea de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, înregistrată la
AdministraŃia finanŃelor publice a municipiului ... sub nr.... din 19.03.2008, "X" cu domiciliu în ..., str....,
nr. ..., bl. ..., sc. B, ap...., solicită restituirea taxei achitată cu chitanŃa seria TS3A nr...., „întrucît această
taxă contravine legilor europene care primează legilor române odată cu aderarea României la U.E.”.

Prin adresa nr.... din 24.03.2008, A.F.P. a municipiului ... comunică contribuabilei "X" că plata
reprezentând taxă specială pentru  autoturisme şi  autovehicule  la  primă înmatriculare  în România,
calculată în conformitate cu prevederile  art. 214 (1) şi 214(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a fost făcută în mod voluntar la Trezoreria .... 

Ulterior,  "X"  depune  o  nouă  cerere  la  A.F.P.  a  municipiului  ...  înregistrată  sub  nr.  ...  din
09.05.2008 prin care solicită restituirea taxei de primă înmatriculare întrucât la data încasării   taxei
contravenea art. 90 din Tratatul de aderare al României la U.E.  
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Cu adresa nr. ... din 12.05.2008 A.F.P. a municipiului ... comunică contribuabilei că îşi menŃine
punctul de vedere comunicat anterior.

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 214^1- 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare cu 01.01.2007, potrivit căruia:” ART. 214^1
 “(1)  Intră sub incidenŃa taxei  speciale autoturismele  şi  autovehiculele comerciale cu masa
totală maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv,  [...].  Nivelul  taxei speciale este prevăzut în
anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul titlu. [....]”

modificate prin art. 11 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule potrivit căruia: „Taxa rezultată ca diferenŃă între suma achitată de
contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi
autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru
autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonanŃe de urgenŃă.”

Hotărârea Guvernului nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de
aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule
 ART. 6
   “  (1) Atunci când taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007
- 30 iunie 2008, potrivit prevederilor art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi  completările ulterioare, este mai mare decât taxa pe poluare rezultată din aplicarea
prevederilor  OrdonanŃei  de urgenŃă a Guvernului  nr.  50/2008, calculată în lei  la cursul de schimb
valutar aplicabil la momentul înmatriculării autovehiculului în România, contribuabilul poate solicita
restituirea sumelor reprezentând diferenŃa de taxă plătită.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică,
în  conformitate  cu  prevederile  art.  117  din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul
fiscal  competent  în administrarea acestuia,  prevăzut  la  art.  3 alin.  (1).  Modelul  cererii  este
prevăzut în anexa nr. 3.
    (4) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al
plăŃii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanŃa fiscală/ordinul de plată
şi extrasul de cont, după caz,  care să ateste efectuarea plăŃii acesteia, precum şi  copia cărŃii de
identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.
[....]
    (6) Cererea de restituire, însoŃită de documentele prevăzute la alin. (4), se soluŃionează de
organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 70 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, în raport şi de prevederile legale citate
rezultă că "X" poate solicita restituirea taxei rezultată ca diferenŃă între suma achitată în perioada
01.01. 2007 – 30.06.2008, cu titlu de taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul
rezultat  din  aplicarea prevederilor  privind  taxa pe poluare  pentru  autovehicule  pe  baza  procedurii
stabilite în Normele metodologice de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă nr. 50/2008.  

In  ceea  ce  priveste  argumentul  contestatoarei  că  „încasarea  taxei  contravine  art.  90  din
Tratatul de aderare al României la U.E. nu poate fi  reŃinut în solutionarea favorabilă a contestaŃiei
întrucât, art. 90 din Tratatul de constituire a ComunităŃii Europene 25.03.1957 preluat în art. III 170 din
Legea nr. 157/2005 partea I – a şi a II-a pentru ratificarea Tratatului privind aderarea României la
Uniunea Europeană face menŃiunea ca taxa nu contravine prevederior articolului menŃiont.

În consecinŃă, contribuabila "X" poate solicita restituirea diferenŃei de taxă rezultată între suma
achitată  în  perioada  01.01.2007  –  30.06.2008,  cu  titlu  de  taxă  specială  pentru  autoturisme,   şi
cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pe poluare pentru autovehicule de la A.F.P. a
municipiului  ...  în  conformitate  cu  prevederile  OrdonanŃei  de  urgenŃă  nr.  50/2008  şi  a  Normelor
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metodologice  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  686/2008,  urmând  a  se  respinge  ca
neîntemeiată.  

Pentru considerentele mai sus prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 214^1- 214^3
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare cu
01.01.2007, art. 11 din OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, art. 6
din  Hotărârea  Guvernului  nr.  686  din  24 iunie  2008 privind  aprobarea normelor  metodologice de
aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule coroborat cu art. 216 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată în anul 2007, se :

        D E C I D E:

1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulată de "X" cu domiciliul în ..., str...., nr.
12,  bl.  ...,  sc....,  ap.  ...,  pentru suma de  "S" lei reprezentand taxă specială pentru autoturisme şi
autovehicule.

2. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept spre a fi dusă
la îndeplinire.

3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, potrivit  art.  210
alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, şi poate fi atacată, potrivit legii, la
Tribunalul... în termen de 6 luni de la comunicare.  

                             DIRECTOR EXECUTIV,
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