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DECIZIA NR. 111/06.10.2008
privind solutionarea contestatiei formulate de
S.C. "X" S.R.L. Tg. Frumos
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi
sub nr. ......................

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, prin
Biroul Solutionare Contestatii, a fost sesizata de Administratia Finantelor
Publice a orasului Tg.Frumos, prin adresa nr. ................., cu privire la
contestatia formulata de catre S.C. “X” S.R.L. Tg. Frumos cu sediul in
.........., jud. Iasi, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J
............. si avand cod unic de inregistrare ...............
Contestatia este formulata impotriva Deciziei de restituire nr.
............ a sumelor reprezentand diferente intre taxa speciala achitata
pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule
emisa de Administratia Finantelor Publice a orasului Tg.Frumos.
Suma contestata, in valoare de S lei, reprezinta suma aprobata
pentru restituire rezultata ca diferenta intre taxa speciala achitata pentru
autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule.
Contestatia a fost depusa in data de 11.09.2008 la
Administratia Finantelor Publice a orasului Tg.Frumos, unde a fost
inregistrata sub nr..........., in termenul legal de 30 de zile prevazut de art.
207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere ca actul administrativ fiscal contestat a fost comunicat
petentei prin posta in data de 29.08.2008, asa cum rezulta din confirmarea
de primire existenta in copie la dosarul cauzei.
Contestatia este semnata de catre administratorul societatii, dl.
X, si poarta amprenta stampilei in original.
Contestatia este insotita de referatul cu propuneri de
solutionare semnat de conducatorul organului care a incheiat actul atacat,
respectiv Administratia Finantelor Publice a orasului Tg.Frumos, in care se
mentioneaza ca “Refuzul s-a bazat pe faptul ca taxa de prima
inmatriculare a fost achitata de domnul Bodrug Dragos Daniel iar
inmatricularea masinii s-a facut pe SC Bod Taxi SRL.”
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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, prin
Biroul Solutionare Contestatii, constatand ca sunt indeplinite dispozitiile
art. 205 alin. (1), art. 206, art. 207 si art. 209 alin. (1) lit. (a) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, este investita sa se pronunte asupra
contestatiei.
I. S.C. “X” S.R.L. Tg. Frumos, jud. Iasi contesta Decizia de
restituire nr. ................ a sumelor reprezentand diferente intre taxa
speciala achitata pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare
pentru autovehicule emisa de Administratia Finantelor Publice a orasului
Tg.Frumos, nefiind de acord cu solutia data de organul fiscal.
La contestatie anexeaza o declaratie pe propria raspundere a
d-lui Bodrug Dragos-Lucian, in calitate de administrator al societatii
contestatoare, conform careia acesta renunta in favoarea societatii la
suma de bani reprezentand taxa de prima inmatriculare achitata si
mentioneaza ca in cazul in care nu se va da curs solicitarii sale se va
adresa instantelor de judecata spre competenta solutionare.
II. Organul fiscal din cadrul Administratiei Finantelor
Publice a orasului Tg.Frumos, in baza cererii depuse de contestatoare si
inregistrata sub nr. ............... si in temeiul art. 117 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 8, 10 si
11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile
ulterioare, a emis Decizia de restituire nr. .............. a sumelor
reprezentand diferente intre taxa speciala achitata pentru autoturisme si
autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule in care a iscris ca
suma aprobata pentru restituire este de S lei.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si
avand in vedere reglementarile legale in vigoare in perioada
verificata, se retin urmatoarele:
In fapt, in data de 21.07.2008, S.C. “X” S.R.L. Tg. Frumos,
jud. Iasi a depus la Administratia Finantelor Publice a orasului Tg.Frumos
cererea de calcul a taxei pe poluare nr. .............. prin care solicita
restituirea sumei reprezentand diferenta intre suma achitata anterior, cu
titlul de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul
rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pe poluare pentru
autovehicule.
In aceeasi data, in baza cererii si a documentelor depuse de
contestatoare, Administratia Finantelor Publice a orasului Tg.Frumos a
emis Decizia de restituire nr. ................. a sumelor reprezentand diferente
intre taxa speciala achitata pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe
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poluare pentru autovehicule in care a iscris ca suma aprobata pentru
restituire este de S lei.
In drept, in speta sunt aplicabile prevederile art. 11 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, care
prevad:
“ART. 11
Taxa rezultata ca diferenta intre suma achitata de contribuabil
in perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxa speciala pentru
autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor
prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza
procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonante de urgenta.”, precum si ale art. 6 din Hotararea Guvernului nr.
686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, care prevad:
“ART. 6
(1) Atunci cand taxa speciala pentru autoturisme si
autovehicule platita in perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, potrivit
prevederilor art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat taxa pe
poluare rezultata din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 50/2008, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil
la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, contribuabilul poate
solicita restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie, la cererea
contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile
art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o
cerere de restituire la organul fiscal competent in administrarea acestuia,
prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 3.
(4) La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in
copie, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si
autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont,
dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii
de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu
prezentarea in original a acestora.
(5) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de
leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu
originalul pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei
speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si cartea de identitate
a vehiculului si certificatul de inmatriculare.
(6) Cererea de restituire, insotita de documentele prevazute la
alin. (4), se solutioneaza de organul fiscal competent, in termenul prevazut
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la art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(7) Dupa primirea cererii de restituire, organul fiscal competent
verifica datele din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei
unor obligatii fiscale neachitate inregistrate de catre contribuabil, precum si
operatiunea de plata a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, in
sensul virarii sumei in cauza la bugetul de stat, solicitand in scris unitatii
Trezoreriei Statului confirmarea platii.
(8) In situatia in care, urmare verificarilor, se confirma virarea
sumei in cauza la bugetul de stat, iar organul fiscal competent constata
existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului, suma solicitata
se restituie numai dupa efectuarea compensarii acestor obligatii fiscale
restante, in conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest
scop se intocmeste, in 3 exemplare, nota privind compensarea obligatiilor
fiscale - M.F.P. - A.N.A.F., cod 14.13.41.99, in conformitate cu prevederile
legale.
(9) In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma
reprezentand obligatiile fiscale restante inregistrate de catre contribuabil,
organul fiscal competent efectueaza compensarea pana la concurenta
celei mai mici sume, iar pentru diferenta intocmeste, in 3 exemplare, nota
privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F., cod
14.13.41.99/a.
(10) Nota privind restituirea/rambursarea unor sume M.F.P. A.N.A.F., cod 14.13.41.99/a, se intocmeste si in cazul restituirii integrale a
diferentei dintre cele doua taxe, atunci cand nu se constata in sarcina
contribuabilului obligatii fiscale restante.
(11) Cele 3 exemplare ale notei privind compensarea
obligatiilor fiscale si/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor
sume, dupa caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este
arondat organul fiscal competent, in scopul efectuarii operatiunilor de
compensare/restituire.
(12) Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita
se face de catre organul fiscal competent, de la bugetul de stat, din contul
de venituri bugetare in care a fost incasata suma in contul bancar indicat
de catre solicitant prin cererea sa de restituire.
(13) Pentru contribuabilii persoane fizice care nu au indicat,
prin cererea de restituire, contul bancar in care doresc restituirea, aceasta
poate fi efectuata, in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in
baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
(14) Dupa efectuarea compensarii si/sau a restituirii, dupa caz,
unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al notei de
compensare si/sau al notei de restituire si le transmite pe celelalte doua
organului fiscal competent, in termen de 3 zile, in vederea inregistrarii in
evidenta analitica pe platitori a contribuabililor.
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(15) Dupa primirea documentelor, organul fiscal competent va
pastra un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire si il
va transmite pe celalalt contribuabilului, in termen de 7 zile.
(16) Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita
se face de la bugetul de stat.
(17) Pentru cererile de restituire depuse la organele fiscale
inainte de data intrarii in vigoare a prevederilor ordonantei, termenul legal
de solutionare incepe sa curga de la data de 1 iulie 2008, cu conditia ca
cererea sa fie insotita de documentele prevazute la art. 6 alin. (4).”
Potrivit prevederilor legale invocate mai sus, atunci cand taxa
speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in perioada 1 ianuarie
2007 - 30 iunie 2008, potrivit prevederilor art. 214^1-214^3 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
este mai mare decat taxa pe poluare rezultata din aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, calculata in lei la cursul
de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii autovehiculului in
Romania, diferenta se restituie platitorului.
S.C. “X” S.R.L. Tg. Frumos, jud. Iasi a depus la Administratia
Finantelor Publice a orasului Tg.Frumos cerere de restituire a acestei
diferente la care a anexat, potrivit procedurii stabilite prin Hotararea
Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, urmatoarele documente:
- copia chitantei pentru incasarea de impozite, taxe si
contributii seria ........ din data de 18.06.2007 emisa de Trezoreria Tg.
Frumos pe numele d-lui Bodrug Dragos-Lucian, prin care se atesta plata
unei taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule in suma de 3.668 lei;
- copia Cartii de identitate seria F499457 a autoturismului
Volkswagen
Golf
Variant
cu
numarul
de
identificare
WVWZZZ1JZ4W105277 cu numar de inmatriculare IS-27-BOD;
- copia Certificatului de inmatriculare nr. .......... a aceluiasi
autoturism.
Prin adresa nr. ............, Administratia Finantelor Publice a
orasului Tg.Frumos ii comunica societatii ca “restituirea diferentei de taxa
speciala si taxa de poluare nu se poate efectua intrucat platitorul taxei nu
coincide cu persoana care solicita restituirea; (cartea de identitate a
vehiculului si certificatul de inmatriculare sunt inregistrate pe persoana
juridica, iar chitanta care atesta plata taxei de prima inmatriculare este
taiata pe persoana fizica).”
Organul de solutionare a retinut faptul ca atat in copia Cartii de
identitate seria F499457, cat si in copia Certificatului de inmatriculare nr.
I00179333S, la rubrica “Detinator” este inscrisa S.C. “X” S.R.L. Tg.
Frumos, jud. Iasi.
In ceea ce priveste documentul de plata a taxei speciale pentru
autoturisme si autovehicule, potrivit prevederilor pct. 31^2 alin. (2) din
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Normele metodologice de aplicare a art. 214^2 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004:
“[...] In documentul de plata la rubrica "Reprezentand" se va
inscrie obligatoriu seria cartii de identitate a autoturismului sau a
autovehiculului.”
Avand in vedere ca in chitanta pentru incasarea de impozite,
taxe si contributii seria ......... din data de 18.06.2007 emisa de Trezoreria
Tg. Frumos pe numele d-lui Bodrug Dragos-Lucian la rubrica
“Reprezentand” a fost inscrisa seria F 499457, rezulta ca aceasta taxa a
fost achitata pentru inmatricularea autoturismului Volkswagen Golf Variant
cu numarul de identificare WVWZZZ1JZ4W105277 cu numar de
inmatriculare IS-27-BOD, al carei detinator este S.C. “X” S.R.L. Tg.
Frumos.
De altfel, din Declaratia data de dl. Bodrug Dragos-Lucian,
autentificata de notarul public Leonard-Robert Urziceanu prin Incheierea
de autentificare nr. 620 din 11.09.2008, aflata in copie la dosarul cauzei,
s-a retinut faptul ca acesta renunta in favoarea S.C. “X” S.R.L. Tg.
Frumos la suma de bani corespunzatoare taxei de prima inmatriculare
achitata pentru autoturismul marca VOLKSWAGEN aflat in proprietatea
societatii, taxa achitata in mod eronat pe numele lui ca persoana fizica si
nu pe cel al societatii.
Avand in vedere cele de mai sus, se poate constata ca desi
dintr-o eroare documentul de plata a taxei speciale pentru autoturisme si
autovehicule a fost emis pe numele persoanei fizice dl. Bodrug
Dragos-Lucian, administratorul S.C. “X" S.R.L. Tg. Frumos, aceasta taxa
a fost achitata pentru inmatricularea autoturismului Volkswagen Golf
Variant cu numarul de identificare WVWZZZ1JZ4W105277 cu numar de
inmatriculare IS-27-BOD, al carei detinator este contestatoarea.
Ca urmare, contestatoarea are dreptul la restituirea diferentei
intre suma de 3.668 lei achitata cu titlu de taxa speciala pentru
autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea
prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si
completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 117 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cum in Decizia de restituire nr................. a sumelor
reprezentand diferente intre taxa speciala achitata pentru autoturisme si
autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule Administratia
Finantelor Publice a orasului Tg.Frumos nu a inscris cuantumul taxei pe
poluare aferent autoturismului Volkswagen Golf Variant cu numarul
de identificare WVWZZZ1JZ4W105277 cu numar de inmatriculare
IS-27-BOD, organul de solutionare competent nu poate determina suma
ce se cuvine a fi rambursata petentei, drept pentru care va face aplicarea
art. 216, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Str. Anastasie Panu nr. 26 Iasi, Judetul Iasi, Cod postal 700020
Tel.: centrala 21 33 32 sau 25 59 90, interior 1204, 1206 ; Fax: 21 98 99
E-mail: Admin.isisjudx01.is@mail.mfinate.gv.ro

7

procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
astfel:
“Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul
administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act
administrativ fiscal care va avea in vedere strict considerentele
deciziei de solutionare.”
Pe cale de consecinta, se va desfiinta Decizia de restituire nr.
.......... a sumelor reprezentand diferente intre taxa speciala achitata pentru
autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule,
urmand ca organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice a
orasului Tg.Frumos sa procedeze la emiterea unei noi decizii, in
conformitate cu retinerile din prezenta decizie.
Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 11 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, art.
6 din Hotararea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si art. 216
alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza
Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1414/2005, Directorul executiv al
Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi,
DECIDE:
Art. 1 Desfiintarea Deciziei de restituire nr. .................. sumelor
reprezentand diferente intre taxa speciala achitata pentru autoturisme si
autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule emisa pe numele
S.C. “X” S.R.L. Tg. Frumos, jud. Iasi, urmand ca organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice a orasului Tg.Frumos sa
procedeze la emiterea unei noi decizii, in conformitate cu retinerile din
prezenta decizie.
Art. 2 Serviciul secretariat - administrativ va comunica
prezenta decizie contestatoarei si Administratiei Finantelor Publice a
orasului Tg.Frumos, spre a fi dusa la indeplinire.
In conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, decizia emisa ca urmare a
solutionarii contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de
atac.
Impotriva prezentei decizii contestatoarea poate formula
actiune in contencios administrativ, in termen de 6 luni de la comunicare,
la Tribunalul Iasi.
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