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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  113  din  10.06.2013 
 
 Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de d-l ….. cu domiciliul în com. ….., 
jud. ….., înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului ….. sub nr. 
…../…..2013.  

 
 
Prin cererea înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 

….. sub nr. …../…..2013, d-l….., cu domiciliul in com. ….., judeŃul ….. a formulat 
contestaŃie împotriva taxei de prima inmatriculare calculata de A.F.P. ….. 

În temeiul dispoziŃiilor pct. 3.1,3.2,3.3 respectiv pct. 3.5,3.6,3.8,3.9 din Ordinul 
Presedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea 
Titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  s-a solicitat 
Administratiei Finantelor Publice ….. cu Adresa nr. …../…..2013 să constituie dosarul 
contestaŃiei, să verifice condiŃiile procedurale obligatorii şi să întocmească referatul cu 
propuneri de soluŃionare, primind în acest sens răspunsul înregistrat sub nr. 
…../…..2013. 

Suma contestata in cererea mentionata mai sus este in cuantum  de ….. lei 
reprezentând taxa primă înmatriculare,necuprinsă într –un titlu de creanŃă. 

ContestaŃia este formulată nerespectând condiŃiile procedurale obligatorii în ceea 
ce priveşte cuprinderea sumei contestate  într –un titlu de creanŃă . 

 Fiind îndeplinite şi celelalte proceduri de contestare prevăzute de lege, DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului ….. este competentă să soluŃioneze pe fond 
cauza. 

I.Petenta a contestat taxa de prima inmatriculare, aducând în sus Ńinerea 
cererii urm ătoarele argumente:  

-solicit ă restituirea sumei de …..lei,încasat ă necuvenit,cu titlu de tax ă de 
prim ă înmatriculare,care a fost încasat ă cu chitan Ńa …..,nr. ….. din data de 
…..2007 

-anexează carte de identitate si chitan Ńa ….. nr. ….. 
 
II.Cu privire la decizia de calcul a taxei pe polua re,AFP ….. men Ńioneaz ă 

că in perioada in care contribuabilul a solicitat cal cularea sumei ce o avea de 
plat ă in vederea primei înmatricul ări a autovehiculului s ău nu erau incidente 
dispozi Ńiile OUG 50/2008,ca urmare nu se emitea decizie de calcul. 

La data efectuarii platii pentru suma in cuantum de  ….. lei, plata 
efectuata in data de …..2007 in cauza nu era necesa ra emiterea unui titlu de 
creanta asa incat AFP ….. nu a emis decizie de calc ul ,plata fiind facuta de 
petent din proprie initiativa pentru inmatricularea  autovehiculului. 
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 III. Organele de revizuire având în vedere documentele existente la dosarul 
cauzei, motivele invocate de petentă în susŃinerea contestaŃiei, susŃinerile organelor de 
inspecŃie fiscală, actele normative în vigoare la data producerii fenomenului economic, 
reŃin: 

 
….. are domiciliul in com ….. si se identifică prin CNP:….. 
 
Cauza supus ă solu Ńionării Directiei Generale a Finan Ńelor Publice ….. este 

de a stabili dac ă se poate investi cu solu Ńionarea pe fondul cererii introdus ă de d-l 
….., în condi Ńiile în care aceasta este îndreptat ă împotriva unei sume care nu e 
cuprins ă intr-un titlu de crean Ńă. 

 
   În fapt , petenta contest ă o sumă ce nu a fost individualizată în Decizia de calcul 
al taxei pe poluare, act administrativ fiscal care constituie titlul de creanŃă susceptibil de 
a fi atacat.  

Totodată, se reŃine că petenta în mod eronat a contestat suma de ….. lei cu titlu 
de taxa de prima inmatriculare, nerespectând astfel voinŃa legiuitorului care a impus ca 
titlul de creanŃă pentru impozitele, taxele şi alte sume datorate bugetului de stat 
(susceptibil de a fi contestat) să îl constituie un act administrativ fiscal, acesta fiind cel 
care produce efecte faŃă de contribuabil. 

 
În drept,  sunt aplicabile dispoziŃiile art. 85, alin. (1). lit. b),  art. 205, alin. (1), art. 

206, alin. (2), art. 213, alin. (1) si (5) si art. 217, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 
107.1 din H.G. nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile pct. 5.1 
si pct. 11.1 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală,  în care se stipulează: 
 * OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală                                    
republicată (M.O. nr. 513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare; 

[…] 
ART. 85 
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume datorate bugetului 

general consolidat  
(1) Impozitele, taxele, contribuŃiile şi alte sume datorate bugetului general 

consolidat se stabilesc astfel: 
[…] 

          b) prin decizie emis ă de organul fiscal, […] 
[…] 
 
* H.G. nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M. O. nr. 651 din 20 iulie 2004); 
[…] 
Norme metodologice: 
107.1. Titlul de crean Ńă este actul prin care, potrivit legii, se stabile şte şi se 

individualizeaz ă obliga Ńia de plat ă privind crean Ńele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndrept ăŃite potrivit legii.  

[...] 
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Astfel, organele de revizuire reŃin faptul că suma ….. lei contestată de către d-l 
Gherghe LaurenŃiu nu este înscrisă într-un titlu de creanŃă,in perioada respectivă nu 
erau incidente dispoziŃiiile OUG 50/2008 si de asemenea nu era in vigoare o alta 
reglementare legala care sa oblige AFP ….. sa emita o decizie cu valoare de titlu de 
creanta,ca urmare nu se emitea decizie de calcul. 

Astfel, în fundamentarea soluŃiei ce urmează a fi adoptată, cauzei îi sunt 
incidente şi dispoziŃiile art.88, art. 205, alin. (1), art. 206, alin. (2),art.209(1), art. 213, 
alin. (5) şi art. 217, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 5.1 
din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, în care se prevede: 

* OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală                                    
republicată (M.O. nr. 513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare; 

[...] 

Art. 88 Acte administrative fiscale asimilate deciz iilor de impunere 
Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative 

fiscale: 
a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile 

privind restituiri de impozite, taxe, contribuŃii şi alte venituri ale bugetului general 
consolidat; 

b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii; 
d) *** Abrogat. 
e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere. 

 
ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de creanta , precum şi împotriva altor acte administrative 

fiscale se poate formula contesta Ńie potrivit legii. 
[...] 
 
ART. 206 
Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
[…] 
(2) Obiectul contestaŃiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise 

de organul fiscal în titlul de creanŃă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep Ńia 
contesta Ńiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a a ctului administrativ 
fiscal. 

[…] 

Art. 209 Organul competent 
            (1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea 
situaŃiei emise în conformitate cu legislaŃia în materie vamală, a măsurii de diminuare a 
pierderii fiscale stabilite prin dispoziŃie de măsuri, precum şi împotriva deciziei de 
reverificare se soluŃionează de către: 
            a) structura specializată de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul direcŃiilor 
generale ale finanŃelor publice judeŃene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a 
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căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaŃiile care au ca 
obiect impozite, taxe, contribuŃii, datorie vamală, accesorii ale acestora, măsura de 
diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane lei, precum şi pentru 
contestaŃiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excepŃia celor emise de 
organele centrale cu atribuŃii de inspecŃie fiscală; 

 
ART. 213 
SoluŃionarea contestaŃiei 
[…] 
(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. 

[…] 
 
ART. 217 
Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 
(1) Dacă organul de solu Ńionare competent constat ă neîndeplinirea unei 

condi Ńii procedurale, contesta Ńia va fi respins ă fără a se proceda la analiza pe fond 
a cauzei. 

[...] 
 
* Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea InstrucŃiunilor 

pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală,; 
 [...] 

5.1. Actele administrative fiscale care intr ă în competen Ńa de solu Ńionare a 
organelor specializate prev ăzute la art. 209, alin. (1) din Codul de procedur ă 
fiscal ă sunt cele prev ăzute expres şi limitativ de lege.  

[...] 
 
Din textele de lege enunŃate organele de soluŃionare reŃin că viciul de procedură 

generat prin contestarea unei sume care nu e cuprinsa intr-un titlu de creanŃă, face 
imposibilă antamarea fondului cauzei, speŃa de faŃă încadrându-se în categoria 
excepŃiilor de procedură.  

În soluŃia ce urmează a fi adoptată, organele de revizuire au avut în vedere şi 
dispoziŃiile art. 213, alin. (1) din O.G. 92/2003 din Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 
11.1, lit. c) din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală,  în care se stipulează: 

“[…] 
ART. 213 
SoluŃionarea contestaŃiei 
(1) […] Analiza contesta Ńiei se face în raport de sus Ńinerile p ărŃilor, de 

dispozi Ńiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul 
cauzei. Solu Ńionarea contesta Ńiei se face în limitele sesiz ării. 

[…]” 
 
„Pct. 11.1 ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
[…] 
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c) fiind f ără obiect, în situa Ńia în care sumele şi măsurile contestate nu au 
fost stabilite prin actul administrativ atacat  sau dacă prin reluarea procedurii 
administrative, luându-se act de soluŃia pronunŃată de instanŃa penală, se constată că 
cererea rămâne fără obiect. […]” 

Având în vedere cele reŃinute, cererea petentei urmează să fie respinsă ca fiind 
fără obiect, pentru suma de ….. lei. 

 
                                                           * 

*       * 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, 
a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a H.G. nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Ordinul Preşedintelui 
A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, directorul executiv al D.G.F.P. ….. 

 
 

D  E  C  I  D  E : 
 
 
Art. 1 . Se respinge ca fiind f ără obiect  contestaŃia formulată de d-l ….., cu 

domiciliul in com ….., jud. ….., pentru suma de ….. lei,  
 
Art. 2.  Prezenta decizie a fost redactată în 4 (patru) exemplare toate cu valoare 

de original comunicate celor interesaŃi.  
  
 Art. 3.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecătorească de contencios 
administrativ în termen de 6 luni de la data comunicării. 
  

Art. 4. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
decizii. 
 
 
 

          …..,                                            
 
 Director Executiv  
 
 
 
 

                                                                        


