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DECIZIA NR.  

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl.  
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice  

 
 Obiectul contesta�iei îl constituie adresa nr. emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice prin care i s-a respins cererea de restituire a taxei pe poluare. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
  
 I. Prin contesta�ia formulat� dl. contest� adresa nr. emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice prin care i s-a respins cererea de restituire a taxei pe poluare. 
Contestatorul consider� c� are acest drept �i ca atare este îndrept��it s� i se restituie 
taxa pe poluare, întrucât a achizi�ionat ma�ina înainte de data de 15.12.2008, conform 
contractului de vânzare-cump�rare. 
 
 II. Administra�ia Finan�elor Publice a stabilit taxa pe poluare în sum� de lei prin 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., în vederea înmatricul�rii 
autoturismului marca Volkswagen Passat, an fabrica�ie 1993, conform prevederilor 
O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu 
modific�rile �i complet�rile ullterioare. Taxa pe poluare a fost calculat� în baza 
documentelor depuse de contestator, prev�zute în normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonan�e de urgen��. 
 
   III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 
organelor fiscale, sus�inerile contestatorului �i prevederile legale în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 
 
 În fapt, dl. a achizi�ionat autoturismul marca Volkswagen Passat pentru care a 
achitat la trezoreria taxa pe poluare în sum� de lei stabilit� de organele fiscale prin 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.. Prin cererea nr., 
contestatorul solicit� restituirea diferen�ei dintre suma achitat� anterior potrivit O.U.G. 
nr.218/2008 �i cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor O.U.G. nr.7/2009 privind 
taxa pe poluare pentru autovehicule.  
  
 Organele fiscale din cadrul A.F.P., prin adresa nr., comunic� dl. faptul c�, nu 
poate beneficia de restituirea taxei pe poluare, din urm�toarele motive: 
- ”nu se supun prevederilor prezentei ordonan�e de urgen�� persoanele care au 
achizi�ionat autovehiculele în vederea înmatricul�rii în România dup� data de 
15.12.2008 �i au achitat taxa pe poluare pân� la data intr�rii în vigoare a prezentei 
ordonan�e de urgen��”, conform art.VIII din O.U.G. nr.7/2009; 
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„– nu a�i f�cut dovada achizi�iei autovehiculului anterior datei de 15.12.2008, cu 
precizarea c� ”achizi�ia trebuie s� fi fost efectuat� de accea�i persoan� care solicit�” 
restituirea taxei, conform art. II, alin.(1) din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului 
nr.7/2009.” 
 
 În drept, sunt incidente prevederile art.205, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
 
”Posibilitatea de contestare 
    (1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte administrative 
fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este o cale 
administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se consider� lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condi�iile legii. 
„ 
 
coroborat cu prevederile pct.107.1 din H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea normelor 
Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care 
stipuleaz�: 
 
„107.1. Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se 
individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
    a) decizia de impunere emis� de organele competente, potrivit legii; 
    b) declara�ia fiscal�, angajamentul de plat� sau documentul întocmit de pl�titor prin 
care acesta declar� obliga�iile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de c�tre 
pl�titor, potrivit legii; 
    c) decizia prin care se stabile�te �i se individualizeaz� suma de plat�, pentru 
crean�ele fiscale accesorii, reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere, stabilite de 
organele competente; 
(…) „ 
 
 De asemenea, prevederile art.209, alin.(1), lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
stipuleaz�: 
 „Organul competent 
    (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a deciziilor pentru regularizarea 
situa�iei, emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, se solu�ioneaz� dup� 
cum urmeaz�: 
    a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i 
accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 1.000.000 lei, se solu�ioneaz� de 
c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor generale unde contestatarii 
au domiciliul fiscal;” 
 
 Din analiza dosarului contesta�iei, se re�ine faptul c�, dl. a formulat contesta�ie 
împotriva adresei nr., prin care i se comunic� faptul c� nu poate beneficia de restituirea 
taxei pe poluare în sum� de  lei, adres� care nu constituie titlu de crean�� sau act 
administrativ fiscal care intr� în competen�a Serviciul Solutionare Contesta�ii din cadrul 
D.G.F.P., potrivit prevederilor legale mai sus men�ionate. 
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 Totodat�,  prevederile art.209, alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
 ” (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente”. 
 
coroborate cu prevederile pct.5.2 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicat�, care stipuleaz� : 
 
 ”5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia privind 
stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de procedur� fiscal�, republicat, 
notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal privind calculul dobânzilor 
cuvenite contribuabilului etc. ” 
  
 În conformitate cu prevederile legale mai sus citate, contesta�ia formulat� 
împotriva adresei nr. de c�tre contestator nu intr� nici în competen�a de solu�ionare a 
organelor fiscale emitente. 
 

  Având în vedere prevederile legale men�ionate în prezenta decizie, cererea dl. 
de restituire a taxei pe poluare, intr� sub inciden�a Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, fapt pentru care D.G.F.P. prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii nu se poate investi cu solu�ionarea cererii, competen�a apar�inând 
instan�elor judec�tore�ti. 
 
 Pentru considerentele ar�tate în prezenta decizie �i în temeiul art.205, alin.(1), 
art.209, alin.(1) �i alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct.107.1 din H.G. nr.1050/2004 
pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, pct.5.2 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titului IX din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicat�, se: 

 
 

D E C I D E 
 
 
 Constatarea necompeten�ei materiale de solu�ionare a Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice pentru cererea de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule în 
sum� de lei solicitat� de dl.. 
 

 


