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DECIZIA NR. 
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de d-na X 

înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice… 
sub nr…../…2013 

 
 
  Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 
Caraş-Severin a fost sesizat de AdministraŃia FinanŃelor Publice …-Serviciul Registru 
Contribuabili DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr…/…2013, înregistrată la 
D.G.F.P. … sub nr…./…2013, asupra contestaŃiei formulată de d-na X,  cu domiciliul în … 
 

Obiectul contestaŃiei îl constituie Decizia privind stabilirea sumei reprezentând 
timbrul de mediu pentru autovehicule nr…./…2013, emisă de AdministraŃia FinanŃelor 
Publice …, prin care s-a stabilit timbrul de mediu pentru autovehicule în sumă de … lei . 
 

ContestaŃia este depusă în termen legal prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 
           Constatând că, în speŃă, sunt întrunite dispoziŃiile art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice … prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii 
este legal investită cu soluŃionarea contestaŃiei.   
 

I. D-na X formulează contestaŃie împotriva Deciziei privind stabilirea sumei 
reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule nr…./…2013 emisă de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice …, prin care solicită anularea acesteia. 
 

În susŃinerea contestaŃiei d-na X invocă următoarele: 
 
Contestatoarea arată că în data de …2013 a obŃinut “certificatul şi decizia cu nr…. 

în care s-a hotărât plata de timbru cu suma de … lei”, pentru autoturismul marca … , an 
fabricaŃie 1997, având număr de identificare …. DIESEL,1,9 cmc. 

Contestatoarea nu este de acord cu taxa cerută şi solicită anularea ei. 
 
 II. Urmare a „Cererii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu taxei 
pentru autovehicule” nr./….2013, depusă la organul fiscal de către d-na X , prin care 
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solicită calcularea timbrului de mediu pentru autovehicule, în temeiul prevederilor art.4 din 
O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, organele fiscale ale 
AdministraŃiei FinanŃelor Publice … au emis Decizia privind stabilirea sumei reprezentând 
timbrul de mediu pentru autovehicule nr./….2013, prin care au stabilit un timbru de mediu 
în sumă de … lei , pentru autoturismul marca… TIP …. motor cu aprindere prin 
comprimare, categorie auto M1, morma de poluare E2, serie şasiu …., nr.omologare …., 
nr. identificare…, an fabricaŃie 1997, serie carte auto …., data primei înmatriculări 
….1997 
 La stabilirea timbrului de mediu, organele fiscale au avut în vedere elementele 
înscrise în cartea de identitate a vehiculului în discuŃie şi elementele de calcul prevăzute 
de O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 
 
 

III. Luând în considerare constatările organelor fiscale, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în 
cauza analizată, se reŃin următoarele: 

 
Cauza supus ă solu Ńion ării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice Cara ş-

Severin prin Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii  este dac ă se poate investi cu 
solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei în condi Ńiile în care contestatoarea nu a 
prezentat motivele de fapt şi drept pe care î şi întemeiaz ă contesta Ńia. 
 

În fapt, prin Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru 
autovehicule nr…./….2013 emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice … s-a stabilit un 
timbru de mediu în sumă de …. lei.  

 
Prin contestaŃia formulată d-na X, nu prezintă argumente de fapt şi de drept în 

susŃinerea contestaŃiei cu privire la timbrul de mediu în sumă de … lei  stabilit prin Decizia 
privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule nr…./2013. 

 
În drept , sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) şi art. 213 alin.(1) şi alin.(5) 

din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care precizează:   
    „Art. 206 
    Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
    (1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contestaŃiei; 
    c) motivele de fapt şi de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiază; 
    e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calităŃii de împuternicit al contestatorului, persoană 
fizică sau juridică, se face potrivit legii.  
 
   Art. 213 
    SoluŃionarea contestaŃiei 
    (1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt şi de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaŃiei se 
face în raport de sus Ńinerile p ărŃilor, de dispozi Ńiile legale invocate de acestea şi 
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de documentele existente la dosarul cauzei . Solu Ńionarea contesta Ńiei se face în 
limitele sesiz ării. 
    (…) 
    (5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor 
de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt 
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”  
 

De asemenea sunt incidente şi prevederile pct.2.5 din Ordinul nr.450/2013 
privind aprobarea InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedură 
fiscală, care precizează: 
     „2.5. Organul de soluŃionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt şi de drept  pentru care a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv” 
  
 FaŃă de prevederile mai sus citate se reŃine că, prin contestaŃia formulată 
contestatoarea trebuie să precizeze atât motivele de fapt şi de drept, precum şi 
dovezile pe care se întemeiază aceasta, organele de soluŃionare neputându-se 
substitui contestatorului cu privire la motivele pentru care înŃelege să conteste un act 
administrativ fiscal. 
 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatoarea este cea care invocă 
în sprijinul pretenŃiilor sale o anumită stare de fapt, afirmând o pretenŃie în procedura 
administrativă, constatarea care se impune, una naturală şi de o implacabilă logică 
juridică, este aceea că sarcina probei revine acesteia. 

Se reŃine că sarcina probei nu implică un drept al contestatoarei, ci un 
imperativ al interesului personal al acesteia care invocă o pretenŃie în cadrul căii 
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contestaŃiei. 
 

În cazul în speŃă, se reŃine că d-na X nu contestă nici modul de calcul al 
timbrului de mediu, nici temeiul legal al stabilirii acestuia. Simpla afirmaŃie “nu sunt de 
acord cu taxa cerută”, nu echivalează cu motivarea contestaŃiei. 
 
 Totodată, prevederile pct.11.1 din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea 
InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedură fiscală, stipulează 
următoarele: 
   “11.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
    […] 
   b) nemotivat ă, în situaŃia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de 
drept în susŃinerea contestaŃiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse soluŃionării; […]”.  
 
 Având în vedere cele mai sus arătate, în cauza analizată, organele de 
soluŃionare a contestaŃiilor nu se pot substitui contestatoarei cu privire la motivele de 
fapt şi de drept pentru care a contestat suma de … lei  reprezentând timbrul de mediu, 
stabilit prin Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru 
autovehicule nr./2013, motiv pentru care contestaŃia formulată de d-na X, urmează a fi 
respinsă ca nemotivat ă.  
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 Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul art. 206 alin.(1) 
alin.(1) lit.c) şi art.213  alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pct.11.1 din Ordinul nr.450/2013 
privind aprobarea InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedură 
fiscală, se: 
 

D E C I D E 
 
 

Respingerea ca nemotivat ă a contestaŃiei formulată de d-na X , împotriva 
Deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule 
nr…./2013, emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice …, pentru suma de … lei  
reprezentând timbrul de mediu. 
 

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate 
fi atacată, conform procedurii legale la Tribunalul ... în termen de 6 luni de la data 
comunicării. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


