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DECIZIA NR. 39
DIN ............2009

Privind: soluţionarea contestaţiei formulate de
p.f. X cu domiciliul în loc. ..........., judeţul Vrancea,

depusă şi înregistrată la D.G.F.P. Vrancea sub nr. ........../2009

Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de p.f. X cu 
domiciliul  în  loc.  ...........,  str.  ............,  nr.  .....,  ap.  ....,  judetul  Vrancea  prin 
contestatia depusa sub nr. .............../............2009 si la A.F.P.M. Focsani sub nr.: 
............../...........2009.

Petentul  contesta  masura  de  virare  la  bugetul  statului  a  sumei  totale  de 
............... lei reprezentand: contravaloare taxa de prima inmatriculare stabilita prin 
decizia  din  ..........2009  intocmita  ca urmare  a cererii  de  prima inmatriculare  nr. 
............/.............2009 de catre reprezentantii A.F.P.M. Focsani.

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 207 din O.G. nr. 
92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, astfel: decizia intocmita ca 
urmare a cererii de prima inmatriculare nr. ............/............2009 a fost emisa la data 
de ............2009 (primita de petent la data de .............2009), iar contestatia a fost 
depusa la D.G.F.P. Vrancea sub nr. .............../.............2009 si la A.F.P.M. Focsani 
sub nr.: ............../..............2009.

Prin  urmare,  constatand  ca  sunt  indeplinite  prevederile  art.  206  privind 
"forma  si  continutul  contestatiei"  si  art.  209,  alin.  (1)  lit.  a)  privind  "organul 
competent" din O.G. nr. 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala – 
D.G.F.P.  Vrancea,  prin  Biroul  Solutionare  Contestatii  este  legal  investita  sa 
analizeze  contestatia  formulata  de p.f.  X  cu  domiciliul  in  loc.  ...............,  str. 
................., nr. ......, ap. ......, judetul Vrancea.
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        I.  Prin  contestatia  formulata,  petentul  invoca  urmatoarele 
argumente:

„Taxa speciala, numita si taxa de prima inmatriculare, prevazuta de art. 214 
indice 1, 214 indice 2, 214 indice 3 din Legea 571/2003, introduse in Codul Fiscal 
prin Legea 343/2006, instituita in sarcina proprietarilor de masini, cu ocazia primei 
inmatriculari in Romania este ilegala. Aceasta taxa contravine Tratatului Comunitatii 
Europene,  prin  care  sunt  reglementate  consacrarea  libertatii  de  circulatie  a 
bunurilor  si  serviciilor  in  cadrul  tarilor  membre comunitare,  regula fiind  ca toate 
statele  membre  sa  se  abtina  in  a  institui,  respectiv  sa  inlature  orice  masura 
administrativa,  fiscala  sau  vamala,  care  ar  afecta  libera  circulatie  a   bunurilor, 
marfurilor si serviciilor in cadrul Uniunii Europene. Romania este membra a Uniunii 
Europene  si  prin  introducerea  taxei  speciale  de  prima  inmatriculare  a  incalcat 
dispozitiile  art.  90  din  Tratat,  care  produce  efecte  directe,  creand  drepturi 
individuale, pe care instantele de judecata au obligatia a le proteja.

Fata de aceasta situatie, va rog sa-mi admiteti contestatia, sa anulati decizia 
prin care mi se respinge cererea de restituire a taxei de prima inmatriculare si sa 
dispuneti restituirea sumei de .............. lei, care a fost incasata pe nedrept.”

II. Administratia Finantelor Publice a Municipiului Focsani  a stabilit in 
sarcina  petentului  prin  decizia  din  data  de  ............2009  intocmita  ca  urmare  a 
cererii  de  restituire  a  taxei  de  prima inmatriculare  nr.  ......../.........2009  obligatia 
fiscala  in  suma  totala  de  ..........  lei  reprezentand  contravaloare  taxa  prima 
inmatriculare. 

Cu  adresa  nr.  .........../...........2009,  se  primeste  de  la  reprezentantii 
Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Focsani, referatul cu propuneri de 
solutionare  a  contestatiei  in  care  se  mentine  punctul  de  vedere  cu  privire  la 
nerestituirea taxei de prima inmatriculare.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si  avand in 
vedere motivatiile emise de petent, au rezultat urmatoarele aspecte:

Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca petentul datoreaza 
suma  totala  de  ..............  lei  reprezentand  contravaloare  taxa  de  prima 
inmatriculare stabilita  de  catre  reprezentantii  Administratiei  Finantelor 
Publice  a  Municipiului  Focsani  prin  decizia  emisa  in  data  de  ..........2009 
intocmita ca urmare a cererii de restituire a taxei de prima inmatriculare nr. 
............./............2009.

P.f.  X are  domiciliul  in  loc.  ...............,  str.  ............,  nr.  .....,  ap.  ....,  jud. 
Vrancea.

          In fapt, p.f. X a platit la Trezoreria Municipiului Focsani taxa de prima 
inmatriculare in data de ...........2007 conform chitantei nr. ................

La data de .............2009 s-a emis decizia intocmita ca urmare a cererii de 
restituire  a  taxei  prima  inmatriculare  nr.  ............./.............2009,  prin  care 
reprezentantii  Administratiei  Finantelor  Publice  a Municipiului  Focsani  au stabilit 
nerestituirea taxei de prima inmatriculare pentru suma de ......... lei reprezentand 
contravaloare taxa prima inmatriculare.
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Contestatia  a  fost  depusa  la  D.G.F.P.  Vrancea  si  inregistrata  sub  nr. 
................/...............2009 si la A.F.P.M. Focsani sub nr.: ............./..........2009.

In drept,  in vederea solutionarii  contestatiei,  organul competent din 
cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Vrancea a avut in vedere prevederile 
art. 214^1, alin. (1) si  art. 214^3 din Legea nr. 571/2003 (la data 01.01.2007), 
republicata, privind Codul  fiscal, unde se precizeaza expres faptul ca:

Art. 214^1 Nivelul taxei speciale

“(1) Intră sub incidenţa taxei speciale autoturismele şi autovehiculele comer-
ciale cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv, cu excepţia 
celor special echipate pentru persoanele cu handicap şi a celor aparţinând misiu-
nilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organiza-
ţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în Româ-
nia. Nivelul taxei speciale este prevăzut în  anexa nr. 4 care face parte integrantă 
din prezentul titlu. Pentru autoturismele şi autoturismele de teren a căror primă în-
matriculare în România se realizează după data de 1 ianuarie 2007 şi pentru care 
accizele au fost plătite cu ocazia importului sau a achiziţionării de pe piaţa internă 
în cursul anului 2006, taxa specială nu se mai datorează.

(2) Intră sub incidenţa taxei speciale şi autovehiculele comerciale cu masa 
totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de 
persoane cu un număr de peste 8 locuri pe scaune în afara conducătorului auto, cu 
excepţia  autovehiculelor  speciale  destinate  lucrărilor  de drumuri,  de salubrizare, 
pentru industria petrolului, a macaralelor, precum şi a autovehiculelor destinate a fi 
utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, poliţie, jandarmerie, poliţie 
de frontieră, de serviciile de ambulanţă şi medicină. Nivelul taxei speciale este pre-
văzut în anexa nr. 4.1 care face parte integrantă din prezentul titlu.

(3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculează în 
lei, după cum urmează:

                                   (100 - D)
    Taxa specială = A x B x C x ---------,
                                           100
unde:

    A = capacitatea cilindrică;

    B = taxa prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 sau, după caz, în coloana 
2 din anexa nr. 4.1;

    C = coeficientul de corelare a taxei prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5;

    D = coeficientul de reducere a taxei în funcţie de deprecierea autoturismu-
lui/autovehiculului, prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 5.

(4) Nivelul coeficienţilor de corelare şi de reducere a taxei speciale este pre-
văzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul titlu.

(5) Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculează în funcţie de 
data fabricării acestuia.”
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Art. 214^3 Scutiri

“Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci când sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor 
legale în vigoare;

b) provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, 
precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică, acordate instituţiilor de 
învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, 
structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fun-
daţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi or-
ganizaţii nonprofit şi de caritate.”

In  speta,  taxa speciala  pentru  autoturisme si  autovehicule,  la  data 
achitarii  de  catre  petent  a  contravalorii  taxei  de  prima  inmatriculare  era 
reglementata de Legea nr. 571/2003 R privind Codul Fiscal, fiind o taxa legala si 
corect calculata, pe baza cartii de identitate a autoturismului prezentata in original 
si copie de catre solicitant.

Suma  contestata  de  petent  nu  poate  fi  restituita  deoarece,  conform  art. 
214^1 din Legea nr. 571/2003 (la data de 01.01.2007) privind Codul fiscal, intra sub 
incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala 
maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate 
pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor 
consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu 
statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania.

Conform  art.  214^3  sunt  scutite  de  plata  taxelor  speciale  autoturismele, 
atunci cand sunt:

a)  incadrate in categoria vehiculelor  istorice,  definite conform prevederilor 
legale in vogoare;

b) provenite din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, 
precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate institutiilor de 
invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, 
structurilor  patronale  si  sindicale  reprezentative  la  nivel  national,  asociatiilor  si 
fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si 
organizatii nonprofit si de caritate.

Asadar, suma de ...............  lei stabilita prin decizia  intocmita ca urmare a 
cererii de restituire a taxei de prima inmatriculare pentru p.f. X a fost corect stabilita 
de catre reprezentantii Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Focsani, in 
conformitate cu prevederile  Legii nr. 571/2003 R privind Codul fiscal. In contextul 
considerentelor prezentate mai sus, contestatia formulata de catre p.f. X cu domicil-
iul  in  loc.  ................,  str.  ................,  nr.  .....,  ap.  .....,  judetul  Vrancea impotriva 
deciziei intocmita ca urmare a cererii de restituire a taxei de prima inmatriculare, 
urmeaza a se respinge ca neintemeiata.
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Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, in temeiul actelor normative 
precizate in decizie, precum si art. 216 din O.G. 92/2003 republicata privind Codul 
de procedura fiscala, se

DECIDE:

Respingerea contestatiei  ca  fiind  neintemeiata  pentru  suma  totala  de 
........... lei reprezentand: contravaloare taxa de prima inmatriculare stabilita de catre 
reprezentantii Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Focsani.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen 
de 6 luni de la comunicare, conform art. 218 (2) din Codul de procedura fiscala 
aprobat prin O.G. nr. 92/2003 R, coroborat cu art. 11 (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004.

Marian Lungu

Director Coordonator
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