
 
     DECIZIA NR. 102/2012

privind solutionarea contestatiei 
        nr. .../.../.../...   formulata de ... din ...

 

          Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... a fost sesizată de A.F.P. ... 
asupra  contestaţiei  nr.  .../... inregistrata  la  D.G.F.P.  ...  sub  nr.  .../... 
formulată  de  ...  cu domiciliul  în  comuna ...,  sat  ...,  nr.  ...,  judeţul  ..., 
CNP ..., reprezentat convenţional prin Cabinet de Avocat “...”. 
          Petentul  prin  contestatia  formulata  contesta  Decizia  de  calcul  al 
taxei  pe poluare nr.  .../...  şi  referatul  de calcul  nr.  .../....  Organele de 
solutionare  au  solicitat  petentului  prin  adresa  nr.  .../...  sa  precizeze 
motivele  de  drept  pe  care  se  întemeiază  contestaţia.  Prin  adresa 
nr. .../...  petentul precizeaza ca cererea intitulată “contestaţie” este de 
fapt o cerere prin care a solicitat restituirea sumei de bani plătită cu titlu 
de “taxă de poluare” şi aceasta vizează prevederile art. 214 din Legea 
nr. 343/2006 şi modificată prin OUG nr. 110/2006, OMEF nr. 418/2007, 
OUG nr. 50/2008. 
           Avand in vedere cele mai sus mentionate, organele de solutionare 
specializate din cadrul D.G.F.P. ... sunt investite sa se pronunte asupra 
cererii formulate.

           I.  Petentul solicita  restituirea taxei  pe poluare in  suma de ...  lei 
achitata  cu  chitanta  seria  ...  nr.  ...  din  data  de  ....  De  asemenea 
precizeaza prin adresa inregistrata la DGFP ... sub nr. .../..., ca nu este o 
contestatie,  ci  o  cerere  de  restituire  a  taxei  pe  poluare.  Petentul  isi 
intemeiaza solicitarea pe dispozitiile art. 214 din Legea nr. 343/2006 şi 
modificată  prin  OUG  nr.  110/2006,  OMEF  nr.  418/2007,  OUG  nr. 
50/2008. 
          Fata de cele mai sus mentionate petentul cere restituirea taxei pe 
poluare in suma de ...  lei achitata cu chitanta  seria ...  nr. ...  din data 
de .... 
          II. Prin chitanta seria ... nr. ... din data de ... emisă de către A.F.P. ..., 
s-a  incasat  suma  de  ... lei,  reprezentând  taxă  pe  poluare  pentru 
autovehicule,  stabilita  prin  decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare 
nr. .../....                   
          III. Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele existente 
la  dosarul  cauzei,  motivaţiile  contestatorului  şi  în  raport  cu  actele 
normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:
                    Cauza supusa solutionarii  este  daca Direcţia  Generală  a 
Finanţelor Publice ...,  prin organele specializate de solutionare a 



contestatiilor,  are  competenta  materială  de  a  se  investi  cu 
solutionarea acestei cauze în conformitate cu prevederile art. 209 
alin. (1)  lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură  fiscală,  republicată,  cu modificările  si  completările 
ulterioare, în conditiile în care cererea nu este formulata in baza art. 
205  şi  următoarele  din  acelasi  act  normativ,  solicitandu-se 
restituirea taxei pe poluare achitata  cu chitanta seria ... nr. ... din 
data de ... .
 

          În fapt, prin contestatia inregistrata la DGFP ...  sub nr .../...  ...  a 
contestat toate actele emise de A.F.P. ..., inclusiv Decizia de calcul al 
taxei pe poluare nr. .../.... 
          Prin  adresa  nr.  .../...  Compartimentul  Solutionare  Contestatii  a 
solicitat  completarea  contestatiei  in  sensul  precizarii  cererii  in 
conformitate cu art. 206 alin. 1 lit. c) din O.G. 92/2003, republicata, cu 
modificarile  si  completarile  ulterioare.  Prin  adresa  nr.  .../...  petentul 
precizeaza ca cererea intitulată “contestaţie” este de fapt o cerere prin 
care  a  solicitat  restituirea  sumei  de  bani  plătită  cu  titlu  de  “taxă  de 
poluare” şi aceasta vizează prevederile art. 214 din Legea nr. 343/2006 
şi  modificată  prin  OUG nr.  110/2006,  OMEF nr.  418/2007,  OUG nr. 
50/2008. 
               Art.  209  alin.  (1)  lit  a)  din  O.G.  92/2003,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:
          “(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,  precum şi  împotriva  deciziei  de  reverificare  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;[...]”
          Avand  in  vedere  ca  prin  cererea  formulata  petentul  solicita 
restituirea taxei pe poluare in suma de ... lei, achitata cu chitanta seria ... 
nr. ... din data de ..., Compartimentul Solutionare Contestatii din cadrul 
D.G.F.P. ... potrivit textului de lege mentionat anterior nu are competenta 
materiala de a solutiona aceasta solicitare.



Faţă  de  cele  mai  sus  precizate  Compartimentul  Solutionare 
Contestatii din cadrul D.G.F.P. ... isi declina competenta de solutionare a 
cererii de restituire a taxei pe poluare.          

În  drept, art.  209  alin.  (1)  lit  a)  si  alin.  (2)  din  O.G.  92/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:
          “(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,  precum şi  împotriva  deciziei  de  reverificare  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;[...]
            (2) Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale 
se soluţionează de către organele fiscale emitente.”
           Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul art. 
209  alin.  (1)  lit  a)  si  alin.  (2)  din  O.G.  92/2003,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu art. 70, art. 210, art. 
211  şi  art.  216  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare se:
  

DECIDE
 
           1. Declinarea competentei  de solutionare a cererii  nr.  .../.../.../..., 
formulată de  ... din comuna ... prin care se solicita restituirea taxei pe 
poluare in suma de ... lei, achitata cu chitanta seria ... nr. ... din data 
de .... 
          Se inainteaza solicitarea formulata de ... insotita de actele existente 
la  dosar  catre  organul  competent  in  solutionarea  cererii,  respectiv 
AFP ....
           2.  În  conformitate  cu  prevederile  art.  218  alin.  (2)  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data 
primirii,  la  instanţa de contencios administrativ  competentă din cadrul 
Tribunalului ....
         




