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   DECIZIA .../26.01.2012
privind soluţionarea cererii de restituire formulată de

doamna ..., CNP: ...
                                   înregistrată la D.G.F.P  ... sub nr. .../16.12.2011

Compartimentul  Soluţionare  Contestaţii  din  cadrul  Direcţiei  Generale  a 
Finanţelor  Publice  a  judeţului  ...,  a  primit  spre  soluţionare  Cererea  de  restituire 
formulată de   doamna ..., CNP ..., cu domiciliul în ..., str. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., 
judeţul ..., depusă la AFP ... sub nr. .../12.12.2011.    

Cererea  de  restituire  formulată  de    doamna  ... priveşte  suma  de  ...  lei, 
reprezentând taxa pe poluare plătită în data de 03.10.2011 cu chitanţa seria ... nr. ..., 
aferentă  înmatriculării  autovehiculului  cu  numărul  de  identificare 
WFOHXXGAJH3K36787.

Organul de soluţionare constată că pentru autoturismul de mai sus petenta a 
depus la AFPM ... cererea nr. .../22.09.2011 prin care a solicitat calcularea taxei pe 
poluare, în vederea efectuării primei înmatriculări în România a autovehiculului marca 
FORD  Tip  JH1/FXJA1/FIESTA  Categ.  Auto  M1,  Norme  poluare  E4,  serie  saşiu 
WFOHXXGAJH3K36787,  nr.  omologare  AB19113111C81E4,  nr.  identificare 
WFOHXXGAJH3K36787, an de fabricaţie 2003,  data primei înmatriculări 08-MAI-2003, 
serie carte auto J009865, iar organul fiscal (AFP ...) a emis decizia de calcul al taxei pe 
poluare  pentru  autovehicule  nr.  .../23.09.2011  pe  care  doamna  ...  a  primit-o  sub 
semnătură la data de 03.10.2011, procedând la achitarea taxei  cu chitanţa seria ...  
nr. ... din 03.10.2011.

Cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  organul  competent  se  poate  învesti  cu 
soluţionarea pe fond a acţiunii în condiţiile în care petenta nu a formulat contestaţie 
împotriva  titlului  de  creanţă,  respectiv  decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule nr. .../23.09.2011, ci a formulat  cerere de restituire a sumei de ... lei, 
reprezentând  taxă  pe  poluare  pentru  autovehicule  stabilită  prin  decizia 
nr. .../23.09.2011.

În  fapt,  prin  cererea  de  restituire  adresată  D.G.F.P.  ...-Trezoreria  ...  şi 
înregistrată la A.F.P.M. ... la nr. .../12.12.2011, doamna ... a solicitat restituirea sumei  
de ... lei, reprezentând taxa pe poluare plătită în data de 03.10.2011 cu chitanţa seria ...  
nr. ..., anexată în copie la dosarul cauzei, taxă aferentă înmatriculării autovehiculului cu 
numărul de identificare WFOHXXGAJH3K36787.

În  cuprinsul  cererii  petenta  precizează  că  solicită  restituirea  banilor  în  baza 
neconformităţii OUG 50/2008 cu dreptul Uniunii Europene, care primează, şi conform 
cu art. 117 din Codul de procedură fiscală.

În drept cazului în speţă îi sunt aplicabile prevederile art. 205 alin. (1) şi (2) din 
O.G. nr. 92/2003, republicată şi  actualizată, privind Codul de procedură fiscală care 
precizează: “(1) Împotriva titlului de creanţă precum şi împotriva altor acte administrativ 
fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă 
de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale 
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii. 
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(2) Este îndreptăţit  la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia”.

Totodată sediul materiei privind competenţa de soluţionare a Compartimentului 
de Soluţionare Contestaţii  din cadrul Direcţiei  Generale a Finanţelor Publice ...  este 
cuprins la art. 209 alin. 1 lit. a) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: 
„(1)  Contestatiile formulate împotriva deciziilor  de impunere, a actelor administrative  
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în  
conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale  
stabilite prin dispoziţie de măsuri, se soluţionează de către: a) structura specializată de 
soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene 
sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal  
contestatorii,  pentru contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie 
vamală, accesorii ale acestora, precum şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în 
cuantum de până la 3 milioane lei;’’. 

Din textele de lege citate mai sus se reţine că organele competente constituite 
la nivelul direcţiilor generale au competenţa materială de a se pronunţa asupra 
deciziilor  de  impunere,  a  actelor  administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de 
impunere care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, precum şi 
accesorii ale acestora, precum şi asupra măsurii de diminuare a pierderii fiscale 
stabilită prin dispoziţie de măsuri.

De reţinut  este  faptul  că  doamna  ...  nu  contestă  titlul  de  creanţă,  respectiv 
decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. .../23.09.2011, prin care s-a 
stabilit în sarcina petentei suma de plată de ... lei cu titlul de taxă pe poluare pentru 
autovehiculul  cu  numărul  de  identificare  WFOHXXGAJH3K36787,  ci  a  depus  la 
AFPM ...  cerere de restituire a taxei de ... lei, achitată cu chitanţa seria ... nr. ... din 
03.10.2011.

Din analiza cererii formulate de petentă în raport de prevederile art. 117 din O.G. 
92/2003, republicată, se reţin următoarele:

a) Art. 117 prevede: “(1) Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume:
    a) cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă;
    b) cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală;
    c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul;
    d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale;
    e) cele de rambursat de la bugetul de stat;
    f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente  
potrivit legii;
    g) cele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170;
    h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire,  
după caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării  
silite.[...]”.

b) Solicitarea doamnei ... nu se încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la 
art. 117 lit. a)-h) din OG 92/2003, republicată, suma de ... lei fiind plătită în baza OUG 
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi  a fost calculată la 
cererea contestatoarei.

Faţă  de  cele  reţinute,  în  temeiul  prevederilor  legale  invocate  în  conţinutul  
deciziei,  urmează  a  se  respinge  cererea  de  restituire  formulată  de  doamna  ...  ca 
inadmisibilă.

Pentru  considerentele  arătate  şi  în  conformitate  cu  art.  4  şi  art.  5  din  OUG 
50/2008,  ale  art.  3  din  HG 686/2008  privind  aprobarea  normelor  metodologice  de 
aplicare a OUG 50/2008 coroborate cu art. 216 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se:

D E C  I D E:
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1. Respingerea ca inadmisibilă a cererii de restituire formulată de doamna ..., 
CNP ...,  cu domiciliul în ..., str. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ... judeţul ..., pentru suma 
de ...  lei.

2. Decizia nr. .../26.01.2012 privind soluţionarea cererii de restituire formulată de 
doamna ... se comunică contestatoarei în condiţiile art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată şi A.F.P.M. .... 

3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 
poate fi atacată la Tribunalul ..., în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate 
cu  art.218  alin.(2)  din  Codul  de  procedură  fiscală,  aprobat  prin  O.G.  nr.92/2003 
republicată în 2007, coroborat cu art.11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004.

     DIRECTOR EXECUTIV,

Red./dact. 4ex.
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