
                MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
        AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a  jude Ńului Vaslui

   
       Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, Vaslui , jud. Vaslui

                                                    Tel:  0235315297, 0235314143/429   , Fax: 235317067,

e-mail: admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro  

D E C I Z I A nr.45/31.08.2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

domnul P. I.-D.
       înregistrată la D.G.F.P. Vaslui sub nr. ..0/03.08.2009

DirecŃia  generală  a  finanŃelor  publice  a  judeŃului  Vaslui  a  fost  sesizată  de  către
AdministraŃia  finanŃelor  publice  Huşi  prin  adresa  nr…31/31.07.2009,  asupra  contestaŃiei
formulată de domnul P. I.-D. cu domiciliul în municipiul Hu şi, str. C.B. nr. .., Bl. .., Sc. ..,
Et. .., ap. .., judeŃul Vaslui, înregistrată la registratura acestei instituŃii sub nr. ..1/22.07.2009.

Obiectul contestaŃiei  îl  constituie  adresa nr.  ..4/06.04.2009 emisă de AdministraŃia

FinanŃelor Publice Huşi prin care i s-a respins cererea de restituire a taxei pe poluare pentru
autoturismul OPEL, tip Astra H, fabricat în anul 2005 cu nr. de înmatriculare VS-.., nr. de
identificare WOLOAHL.., serie carte identitate H.. calculată prin Decizia de calcul al taxei pe
poluare  pentru  autovehicule  nr.  ../27.01.2009  în  sum ă  de  00  lei,  calculată  pe  baza
elementelor de calcul prevăzute de OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare.

ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 (1) din O.G. nr.92/2003

privind Codul de procedură fiscală,  republicată,  cu modificările  şi   completările  ulterioare,
poartă semnătura petentului dar şi stampila şi semnătura domnului avocat D. G. pentru care
la dosarul cauzei nu s-a depus împuternicirea avocaŃială..

I. Prin contestaŃia formulată dl. P. I.L – D.L contestă adresa nr. ../06.04.2009 emisă de
AdministraŃia  FinanŃelor  Publice  prin  care  i  s-a  respins  cererea  de  restituire  a  taxei  pe
poluare calculată  pe  baza  elementelor  de  calcul  prevăzute  de  OrdonanŃa de  UrgenŃă  a
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările
şi completările ulterioare.

Petentul consideră că organul fiscal  are o interpretare greşită, nelegală şi excesivă a
prevederilor  legale  atunci  când respinge  cererea de restituire  cu motivaŃia  potrivit  căreia
achiziŃia  în  vederea  înmatriculării  trebuie  să  fi  fost  efectuată  de  aceeaşi  persoană  care
solicită calculul taxei pe poluare, întrucât art. 2.1 din Procedura de restituire din 05.03.2009
publicată în Monitorul official, partea I nr. 136 din 05.03.2009 prevede că ”Persoanele fizice
sau juridice care au achitat taxa de poluare în cua ntumul stabilit în conformitate cu
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dispozi Ńiile  Ordonan Ńei  de  Urgen Ńă  a  Guvernului   nr.  208/2008  şi  care  solicit ă
restituirea diferen Ńei de tax ăpe poluare depune la organul fiscal competent o cer ere de
restituire a sumelor în cauz ă” .

Petentul susŃine că textul de lege citat mai sus  şi nici un alt text de lege nu prevede
ca  achiziŃia în vederea înmatriculării trebuie să fi fost efectuată de aceeaşi persoană care
solicită  calculul  taxei  pe poluare,  întrucât  autoturismul  a  fost  achiziŃionat  din  alt  stat,  iar
normele de drept comunitar prevăd libera circulaŃie a bunurilor.

Pe cale de consecinŃă, domnul P. I. –D. solicită restituirea taxei pe poluare achitată cu
chitanŃa nr. 0../29.01.2009.

II.  AdministraŃia FinanŃelor Publice Huşi a stabilit taxa pe poluare în sumă 00 de lei
prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr…8/29.01.2009, în derea
înmatriculării  autoturismului  marca  Opel  tip  A-H/../ASTRA,  categoria  M1,  Norme  de
poluare  E4,  Serie  saşiu  WOLOAHL..,  număr.  Omologare  ABLL..,  număr  identificare
WOLOAHL..,  an  fabricaŃie  2004,  serie  carte  identitate  a  autovehiculului  H..,  conform
prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu
modificările şi completările ullterioare.

III.  Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constatările  organelor

fiscale, susŃinerile contestatorului şi prevederile legale în vigoare, se reŃin următoarele:

În fapt, dl.   P.I. D.  a achiziŃionat autoturismul marca Opel tip A-H/..1/ASTRA, Serie
saşiu WOLOAHL.., pentru care a  achitat la trezoreria taxa pe poluare în sumă de 00 lei
stabilită de organele fiscale prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr. ../29.01.2009.

 Prin cererea nr. ../04.03.2009, contestatorul solicită restituirea diferenŃei dintre suma
achitată anterior  potrivit  O.U.G.  nr.218/2008  şi  cuantumul  rezultat  din  aplicarea
prevederilor O.U.G. nr.7/2009 privind taxa pe poluare pentru autovehicule.

Organele  fiscale  din  cadrul  A.F.P.  Huşi,  prin adresa nr.  …4/06.04.2009, comunică
domnului  P.  I.-D.  faptul  că,  nu  poate  beneficia  de  restituirea  taxei  pe  poluare,  din

următoarele motive:
-  ”potrivit  procedurii  nr.  804205/03.03.2009 emisă  de Ministerul  FinanŃelor  Publice,

AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală “achiziŃia în vederea înmatriculării trebuie să fi
fost efectuată  de aceiaşi  persoană  care solicită  calculul taxei de poluare” pentru a se
încadra în prevederile art. II, alin. (1) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2007”.
- nu întruniŃi condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare pentru a beneficia de

restiturea diferenŃei de  taxă. 
În drept , sunt incidente prevederile art.205, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care

precizează:
”Posibilitatea de contestare

(1)  Împotriva  titlului  de  crean Ńă,  precum  şi  împotriva  altor  acte  administrative
fiscale  se  poate  formula  contesta Ńie  potrivit  legii.  Contesta Ńia  este  o  cale
administrativ ă  de atac  şi nu înl ătură  dreptul la ac Ńiune al celui care se consider ă
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lezat în drepturile sale printr-un act administrati v fiscal sau prin lipsa acestuia, în
condi Ńiile 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 procedură fiscală, care

stipulează:
„107.1. Titlul de crean Ńă este actul prin care, potrivit legii, se stabile_t e 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. Asemenea titluri pot fi:
a) decizia de impunere emis ă de organele competente, potrivit legii;
b) declaraŃia fiscală, angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor prin care

acesta declară obligaşiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de către plătitor,
potrivit legii;
c) decizia prin care se stabileşte  şi se individualizează suma de plată, pentru creanŃele

fiscale accesorii,  reprezentând dobânzi  şi  penalităŃi  de întârziere, stabilite de organele
competente;
(…) „

De asemenea, prevederile art.209, alin.(1), lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează:
„Organul competent
(1)  Contesta Ńiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor
administrative
fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum şi a deciziilor pentru regularizarea
situa Ńiei,  emise în  conformitate  cu legisla Ńia  în  materie  vamal ă,  se  solu Ńionează
dupăcum urmeaz ă:
a) contesta Ńiile care au ca obiect impozite, taxe, contribu Ńii, datorie vamal ă, precum
şi accesorii ale acestora, al c ăror cuantum este sub 1.000.000 lei, se solu Ńionează
de  către  organele  competente  constituite  la  nivelul  dire cŃiilor  generale  unde
contestatarii au domiciliul fiscal;”

Din  analiza  dosarului  contestaŃiei,  se  reŃine  faptul  că,  dl.  P.  I.-D.a   formulat

contestaŃie împotriva adresei nr…/04.06.2009, prin care i se comunică faptul că nu poate

beneficia de recalcularea taxei pe poluare în sumă de 00 lei, adresă care nu constituie

titlu de creanŃă  sau act administrativ fiscal care intră  în competenŃa Compartimentului

Solutionare ContestaŃii  din cadrul  D.G.F.P.  Vaslui,  potrivit  prevederilor legale mai sus

menŃionate.

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,
prevede:
”  (2)  Contesta şiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative  fiscale  se
solu Ńionează de către organele fiscale emitente”.
 Prevedere care se coroborează  cu prevederile pct.5.2 din Ordinul nr.519/2005 privind
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de

procedură fiscala, republicată, care stipulează:
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”5.2.  Alte acte  administrative fiscale pot fi:  dispo ziŃia  de măsuri,  decizia privind
stabilirea  r ăspunderii  reglementat ă  de  art.  28  din  Codul  de  procedur ă  fiscal ă,
republicat,  notele  de  compensare,  în ştiin Ńări  de  plat ă,  procesul-verbal  privind
calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc. ”

În  conformitate  cu  prevederile  legale  mai  sus  citate,  contestaŃia  formulată

împotriva  adresei nr. ../04.06.2009 de către contestator nu intră nici în competenŃa de

soluŃionare a organelor fiscale emitente.

Având în vedere prevederile legale menŃionate în prezenta decizie, contestaŃia d-
lui P.. I.- D. împotriva adresei nr. ../06.04.2009 privind respingerea cererii de restituire a
taxei pe poluare, intră sub incidenŃa Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,
fapt pentru care D.G.F.P. Vaslui prin Compartimentul SoluŃionare ContestaŃii nu se poate

investi cu soluŃionarea cererii, competenŃa aparŃinând

instanŃelor judecătoreşti.

Pentru considerentele arătate în prezenta decizie şi în temeiul art. 205, alin.(1),

art.209,  alin.(1)  şi  alin.(2)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,

republicată,  cu  modificările  şi  completările  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
procedură fiscală, pct.5.2 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru
aplicarea titului IX din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, se:

 D E C I D E
 Constatarea  necompetenŃei  materiale  de  soluŃionare  a  DirecŃiei  Generale  a

FinanŃelor  Publice  a  judeŃului  Vaslui  pentru   soluŃionarea  contestaŃiei  formulată  de
domnul P. I. D. cu domiciuliul în municipiul Huşi, str. C. B. nr. .., Bl. .., sc. .., etaj .., ap. ..,
judeŃul Vaslui  împotriva adresei nr. ../04.03.2009 privind respingerea cererii de restituire
a taxei pe poluare pentru autovehicule în sumă de 00 lei

Prezenta decizie se comunica:
 - domnului P, I.L-D.  cu domiciuliul în municipiul Huşi, str. C. B. nr. .., Bl. .., sc. .,

etaj ., ap. ., judeŃul Vaslui
          - A.F.P. HUŞI, judeŃul Vaslui

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac
si poate fi atacată potrivit prevederilor legale la Tribunalul Vaslui în termen de 6 luni de la
comunicare.

DIRECTOR COORDNATOR;
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