
 
 
 
 
 
 
 
                                               DECIZIA NR.133/17.11.2008 
                                    privind solutionarea contestatiei formulate de  
                                       ...................................................... 
 
 
 
 
             Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu a fost investita in 
baza art.209 din O.G nr.92/2003(R) cu solutionarea contestatiei formulate de  
impotriva Deciziei de restituire nr............ din data de ............. a sumelor reprezentand 
– diferente intre taxa speciala achitata pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe 
poluare pentru autovehicule- intocmita de Administratia Finantelor Publice a orasului 
Talmaciu. 
             Contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 din O.G nr.92/2003(R) 
fiind inregistrata la organul fiscal teritorial cu nr............ iar la Directia Generala a 
Finantelor Publice a judetului Sibiu cu nr.............. 
             I.Prin contestatia formulata petenta solicita restituirea diferentei intre suma 
achitata anterior cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si vehicule si cuantumul 
rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pe poluare pentru autovehicule, in 
suma de ......... lei, pentru autoturismul marca.......,  numar de inmatriculare .........., 
inmatriculat in data de .......... avand  numar de  identificare................Plata s-a facut 
pe numele ..........(CNP ............. cu chitanta nr............ in suma de ........ lei), iar 
inmatricularea autovehiculului pe cabinet .............(............) cu sediul in ....... 
             - Serviciul public de inmatriculare a vehiculelor confirma prin adresa 
nr............, ca taxa speciala de prima inmatriculare reprezentata prin chitanta cu seria 
............. s-a folosit pentru inmatricularea autoturismului mentionat- proprietatea  prin 
adresa nr.................,  si prin urmare solicita restituirea sumei conform procedurii 
prevazute de art.7 din Legea nr.554/2004(R). 
             II. Organul de inspectie fiscala prin Decizia de restituire nr...... din data de 
......... a sumelor reprezentand – diferente intre taxa speciala achitata pentru 
autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule – a stabilit ca suma  
datorata prin decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule este ...... lei.   
            III.Avand in vedere constatarile organului de inspectie fiscala, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare in perioada 
verificata, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele: 
            In fapt: 
       Prin cererea de restituire depusa la organul fiscal teritorial sub nr.......... petenta 
solicita restituirea sumei de ............ lei, reprezentand diferenta intre suma achitata 
anterior cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, respectiv ......... 
lei  si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pe poluare pentru 



autovehicule, in suma de ......... lei , stabilita de organul fiscal teritorial ca datorata 
prin Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule. 
    Taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, pentru autoturismul  numar de 
inmatriculare .............., numar de identificare ....................., in suma de ......... lei a 
fost achitata de ................... domiciliata in ..............., cu chitanta seria ...... iar cererea 
de restituire  inregistrata la Administratia Finantelor Publice a orasului Talmaciu  cu 
nr.............. este intocmita de.............. avand domiciliul fiscal in .......... si codul de 
inregistrare fiscala ......... 
      Atat in Certificatul de inmatriculare al autoturismului marca  cu numarul ............ 
inmatriculat la data de ............. avand numarul de identificare..............., cat si in 
contractul de vanzare – cumparare al aceluiasi autoturism, la rubrica detinator 
respectiv cumparator este mentionat................ 
          
                In drept, sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
       - art. 117 din O.G nr.92/2003(R) privind Codul de procedura fiscala care 
stipuleaza: 
 (1),, Se restituie , la cerere, debitorului urmatoarele sume: 
      a) cele platite fara existenta unui titlu de creanta;  
      b) cele platite in plus fata de obligatia fiscala;” 
       : 
       - art.6 din H.G nr.686/24.06.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
care precizeaza: 
   (1) ,, Atunci cand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in 
perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, potrivit prevederilor art.214^1- 214^3 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
este mai mare decat taxa pe poluare rezultata din aplicarea prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr.50/2008, calculata in lei la cursul de schimb valutar 
aplicabil la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, contribuabilul poate 
solicita restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita. 
    : 
   (4) La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul 
doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta 
fiscala /ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii 
acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de 
inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.” 
        Avand in vedere cele mentionate mai sus se retine ca, la data solicitarii 
diferentei (29.09.2008) intre suma achitata anterior, cu titlul de taxa speciala pentru 
autoturisme si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pe poluare 
pentru autovehicule  detinatorul autovehiculului era ................... cu domiciliul fiscal 
in  ............ si nu .................. , ........... CNP............ 
  
                 Pentru considerentele retinute in baza art.211(5) din O.G nr.92/2003(R) 
 
 
                                                                    DECIDE 
 



 
                      Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de ........ lei 
reprezentand taxa pe poluare. 
                      Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni 
de la comunicare. 
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                                                                                                             VIZAT 
                                                                                                      SEF SERV.JURIDIC 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                
 
 
 
 
 
 
                 


