NR.168/IL/2012
Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice .... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice a municipiului
... prin adresa nr..... cu privire la contestatia formulata de domnul ...domiciliat in
loc...,str. ..,nr...,BL....,et..,ap... CNP.... judetul... inregistrata la D.G.F.P. ... sub nr....
Prin contestatia formulata, domnul .... isi indreapta contestatia
impotriva Deciziei privind stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule cu privire la suma de ... lei.
Petentul solicita anularea Deciziei privind stabilirea diferentelor de taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. ...
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din OG 92/2003 ®
privind Codul de procedura fiscala in raport cu data comunicarii titlului de creanta
contestat, respectiv ...data confirmarii de primire de pe Decizia privind stabilirea
diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la atovehicule nr. ..., si
data inregistrarii contestatiei la Administratia Finantelor Publice .. ..., asa cum
reiese din amprenta stampilei registraturii aplicata pe contestatia aflata in original
la dosarul cauzei.
Directia Generala a Finantelor Publice.. prin Biroul de Solutionare a
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 ... depune contestatie impotriva deciziei privind stabilirea
diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr....
cu privire la suma de ... lei si solicita anularea deciziei privind stabilitea
diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Domnul ... arata ca este proprietarul autoturismului marca.., model.. serie
sasiu ... norma de poluare.. data primei inmatriculari fiind in data de 16.03.2000....
Contestatarul arata ca prima inmatriculare pe teritoriul Romaniei a
autovehicului marca ...,cu datele de identificare mentionate mai sus,s-a produs in
data de ...,dupa cum rezulta din certificatul de inmatriculare.
Pentru aceasta prima imatriculare A.F.P. ...,prin decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule din data de ...s-a stabilit in sarcina sa ,in baza O.U.G.
50/2008 obligatia de plata a sumei de.. lei suma pe care a platit-o cu chitanta ..,nr.
....
Potrivit celor mentionate ,apreciaza ca fiind nelegala si nejustificata
obligarea in mod retroactiv,la plata sumei de... lei reprezentand diferenta de taxa
pentru emisii poluante, calculata potrivit dispozitiilor Legii nr.9/2012.
II. Administratia Finatelor Publice .. in referatul cu propuneri de solutionare a
contestatiei nr. .. precizeaza ca Decizia privind stabilirea diferentelor de taxa
pentru emisiile poluante nr. ..a fost emisa conform legii nr.9/2012 privind taxa
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pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a fost emisa ca urmare a
cererii de restituire nr..
III. Luand in considerare constatarile organului fiscal, documentele
existente la dosarul contestatiei precum si actele normative in vigoare in
perioada invocata de contestatoare si organul de control se retin urmatoarele:
In fapt, domnul... a solicitat la Administratia Finantelor Publice ... prin
cererea de restituire nr....sa i se recalculeze taxa pentru emisiile poluante provenite
de la autovehicule in baza Legii nr.9/2012 si sa i se restitue diferenta in
conformitate prevederile art.117 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.
Urmare cererii contribuabilului Administratia Finantelor Publice ... a emis
decizia privind stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de
la autovehicule nr... pe numele contestatarului...., din care se retine: “In temeiul
dispozitiilor Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de
la autovehicule,se stabileste diferenta de taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule,pozitiva in suma de .. lei calculata ca diferenta
intre:
− taxa pe poluare pentru autovehicule datorata potrivit legii,in suma de
.. lei, si
− taxa pentru emisiile poluantede la autovehicule stabilita prin Referat
nr. ..privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule in suma de...lei.
- nu exista suma de restituit calculata conform Legii nr.9/2012 privind
stabilirea taxei pentru emisiile poluante.”
Organul de solutionare a contestatiilor din analiza Deciziei nr.... retine ca
prin aceasta se stabileste ca nu exista suma de restituit calculata conform Legii
nr.9/2012 privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante.
Deasemenea i se specifica faptul ca prin O.G. nr.50/2008 taxa este in suma
de ... lei,iar prin Legea nr.9/2012 taxa este de ... lei intre acestea rezultind o
diferenta pozitiva de.. lei,suma ce nu este stabilita ca obligatie de plata.
In conformitate cu art. 213 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala cu modificarile si completarile ulterioare„(1) În soluţionarea contestaţiei
organul competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza
emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de
susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de documentele
existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării.”
Aceste prevederi se coroboreaza cu cele ale punctului 2.5 din Ordinul nr.
2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
emis de Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care precizeaza :
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Organul de soluţionare competent nu se poate substitui contestatorului cu
privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ
fiscal respectiv.”
“

Totodata in conformitate cu art.206 alin. (2) din Codul de procedura fiscala
se precizeaza:
(2)”Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile inscrise de
organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, cu
exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal”,
si art.209 din acelasi act normativ
“(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru
regularizarea situaţiei 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, măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până
la 3 milioane lei, precum şi pentru contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor de
reverificare, cu excepţia celor emise de organele centrale cu atribuţii de inspecţie
fiscală;
Având în vedere cele de mai sus precum şi actele normative enuntate se
reţine că suma de... lei contestata de petent nu a fost stabilita ca obligatie de plata
de catre Administratia Finantelor Publice... prin Decizia privind stabilirea
diferentelor de taxa pentru emisiile poluante nr....,prin aceasta stabilindu-se doar
faptul ca nu exista sume de restituit rezultand prin noua lege o taxa mai mare decat
cea achitata prin vechea reglemntare, astfel încât contestaţia formulată de Oancea
Gabriel Adrian este lipsită de obiect, potrivit pct. 11.1 lit.c din O.P.A.N.A.F.
nr.2137/2011, care precizează:
Contestaţia poate fi respinsă ca:(...)
“ c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu
au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dacă prin reluarea
procedurii administrative, luându-se act de soluţia pronunţată de instanţa
penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect”.
DECIDE:
Art.1.-Respingerea ca fiind fara obiect a contestatiei formulata de
domnul ... impotriva Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante
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provenite de la autovehicule nr. ... prin care nu s-a stabilit suma de plata de
3.549 ...
Art.2.-Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ...in termen de 6
luni de la comunicare.

Director Executiv ,
....................................
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