
D E C I Z I E  nr.___________/__________2010
privind solutionarea contestatiei formulata de

xxx
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice xxx

sub nr. xxx

Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice xxx,a fost sesizat de Administratiei Finantelor Publice xxx prin adresa nr.xxx cu 
privire la contestatia formulata de domnul xxx cu domiciliul  in xxx, sos xxx, bl.xxx, 
sc.xxx, et.xxx, ap.xxx, judetul xxx.

Contestatia  are  ca  obiect  recalcularea taxei  pe  poluare  pentru autovehicule 
nr.xxx  prin care s-a stabilit de plata suma de  xxx lei.

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.  207  din  O.G.  nr. 
92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  ,  cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare,  in  raport  de  data  comunicarii  deciziei  de  calcul  al  taxei  de 
poluare pentru autovehicule, respectiv xxx, potrivit semnaturii de primire de pe decizia 
de calcul altaxei de poluare pentru autovehicule, si de data inregistrarii contestatiei la 
AFP  xxx   ,  respectiv  xxx,  asa  cum  reiese  din   amprenta  stampilei  aplicata  pe 
contestatie.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  xxx  prin  Biroul  de  Solutionarea 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 
209 din O.G. nr.  92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala,  este competent  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.-Domnul  xxx,  solicita  recalcularea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule 
pentru suma de xxx lei reprezentand  taxa de prima inmatriculare.

De asemenea, contestatarul  mentioneaza ca la calculul taxei nu s-a tinut cont 
de faptul ca autovehiculul este dotat cu filtru de particule.

xxx solicita recalcularea taxei tinand cont de  prezenta filtrului de particule.
II.-Organele  competente  din  cadrul  Administratiei  Finantelor  Publice 

xxx,  prin  Referatul  cu  propuneri  de  solutionare  a  contestatiei   nr.xxx  formuleaza 
urmatorul punct de vedere :

Contestatia priveste solicitarea recalcularii taxei pe poluare nr.xxx
In  sustinerea  domnului  xxx  cere  sa  i  se  recalculeze  taxa,  luindu-se  in 

considerare  rezultatul  de  calcul  al  deprecierii  eliberata  de  R.A.R.  si  depusa  ulterior 
calculului taxei pe poluare

III.-Luand in consideratie constatarile Administratiei Finantelor Publice 
xxx, motivele prezentate de contestatoare , documentele existente la dosarul cauzei, 
precum si actele normative invocate de contestatoare si  organele fiscale se retin 
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urmatoarele :
Din analiza contestatiei reiese faptul ca petentul nu precizeaza actul administrativ 

fiscal atacat, ci doar solicita recalcularea taxei de poluare in suma de xxx lei. 
Biroul solutionare contestatii  a inaintat adresa nr. xxx si  revenirea nr.xxx, prin 

care  i  s-a  solicitat  ca  in  termen  de  5  zile  de  la  primirea  adresei  sa  precizeze  actul 
administrativ fiscal atacat.

Adresele nu au fost primite de catre petent, intorcandu-se inapoi in data de xxx 
respectiv xxx cu motivul “expirat termen de predare”.

In drept cazului  in speta  ii sunt aplicabile prevederile art. 205 al(1)  din O.G. nr. 
92/2003 , republicata si actualizata , privind Codul de procedura fiscala care precizeaza :

Art. 205 al(1) :”Impotriva titlului de creanta precum si impotriva altor acte 
administrativ fiscale  se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o 
cale  administrativa  de  atac  si  nu  inlatura  dreptul  la  actiune  al  celui  care  se 
considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, in conditiile legii”.

Totodata  sediul  materiei  privind  competenta  de  solutionare  a  Biroului 
solutionare  Contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor  Publice  xxx  este 
cuprins la art.209 alin.1 lit.(a) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

‘’(1) Contestaţiile formulate  împotriva deciziilor de impunere, a actelor ad-
ministrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situ-
aţiei 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 contestatarii, pentru contestaţiile care au ca 
obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, precum şi mă-
sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane lei;’’
   

Se  constata  ca  Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  xxx  prin  biroul 
solutionarea contestatiilor, nu are competenta de solutionare a cererii de recalculare a 
sumei de xxx lei reprezentand taxa de prima inmatriculare. Dosarul cauzei urmeaza sa 
fie  transmis  catre  Administratia  Finantelor  Publice  xxx,  in  vederea  formularii  unui 
raspuns  Domnului  xxx  cu  privire  la  cererea  de  recalculare  a  sumei  de  xxx  lei 
reprezentand taxa de prima inmatriculare.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.205 al(1)  si 
art.209 al.(1) , din O.G. nr. 92/2003 (R)  privind Codul de procedura  fiscala,republicata, 
se:

D E C I D E :
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Art.1.-Lipsa competentei materiale de solutionare a cererii de recalculare 
a  sumei  de  xxx  lei  reprezentand  taxa  de  prima  inmatriculare   ,formulata  de 
domnul   xxx  .  Transmiterea  dosarului  cauzei  catre   Administratia  Finantelor 
Publice xxx, in vederea formularii unui raspuns catre petent cu privire la cererea 
de recalculare a sumei de xxx lei reprezentand taxa de prima inmatriculare.

Art.2.-Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxx in termen de 6 
luni de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV ,

xxx

xxx
4ex.
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