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DECIZIA NR.44/15.07.2010 
privind soluŃionarea cererii formulată

de 
domnul "IF"

înregistrată la D.G.F.P. V sub nr. ---18.062010 

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  judeŃului  V  a  fost  sesizată   de  AdministraŃia
FinanŃelor  Publice  B  prin  adresa  nr.  8503/15.06.2010  înregistrată   la  DirecŃia  Generală   a
FinanŃelor Publice a judeŃului V sub nr.  ---18.06.2010, asupra cererii   de restituire depusă de
domnul  "IF" cu domiciliul în municipiul B, str. ---, nr. 2, bl. .., sc. ..., et. ..., ap....., judeŃul V. 

Domnul  "IF"  solicită  restituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  în  sumă  de  S lei
achitată cu chitanŃa nr. TS 6, nr. ---/27.05.2010,  a cărui cuantum a fost stabilit prin Decizie de
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule emisă de către AdministraŃia FinanŃelor Publice B.

Având în vedere prevederile art. 205 şi 209 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului V este
competentă să  analizeze cererea. 

1. Referitor la cererea domnului "IF" de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule,
cauza supus ă  solu Ńionării  este dac ă Direc Ńia General ă  a Finan Ńelor Publice a jude Ńului V
prin  Compartimentul  solu Ńionare  contesta Ńii  se  poate  investi  cu  solu Ńionarea  cererii  de
restituire a taxei  pe poluare pentru autovehicule,  în condi Ńiile în care aceast ă  cerere se
refer ă la chitan Ńa nr. TS 6, nr. ---/27.05.2010 document care nu are  caracterul unui  titlu de
crean Ńă sau alt act administrativ fiscal care s ă poat ă fi  atacat pe cale administrativ ă aşa
cum  se  precizeaz ă  în  Titlul  IX  „Solu Ńionarea  contesta Ńiilor  formulate  împotriva  actelor
administrativ  fiscale”  al  Ordonan Ńei  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de procedur ă
fiscal ă, republicat ă, la art. 205. 

În fapt, prin cererea formulată se solicită restituirea sumei de S lei, reprezentând taxă pe
poluare, achitată cu chitanŃa nr. TS 6, nr. ---/27.05.2010. 

În  drept,  art.  205   din  OG  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,
stipulează că o contestaŃie se formulează împotriva unui titlu de creanŃă sau împotriva altor acte
administrative fiscale: 
„ART. 205 
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
înlătur ă dreptul la ac Ńiune al celui care se consider ă lezat în drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în co ndi Ńiile legii ”. 

Art. 209 la alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,republicată, prevede
în mod expres: 

„(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 după cum 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 3.000.000 lei, se solu Ńionează de către
organele  competente  constituite  la  nivelul  direc Ńiilor  generale  unde  contestatarii  au
domiciliul fiscal; 
[…]”. 

Aşadar, Compartimentul soluŃionare contestaŃii, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor
Publice a judeŃului V are competenŃă de soluŃionare a contestaŃiilor formulate împotriva deciziilor
de  impunere,  a  actelor  administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere,  precum  şi  a
deciziilor  pentru  regularizarea  situaŃiei  şi  care  au  ca  obiect  impozite,  taxe,  contribuŃii,  datorie
vamală, al căror cuantum este sub 3.000.000 lei. 
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 Potrivit art. 117 din OG 92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată: 
„Restituiri de sume 
(1) Se restituie, la cerere, debitorului urm ătoarele sume: 
a) cele pl ătite f ără existen Ńa unui titlu de crean Ńă; 
b) cele pl ătite în plus fa Ńă de obliga Ńia fiscal ă; 
c) cele pl ătite ca urmare a unei erori de calcul; 
d) cele pl ătite ca urmare a aplic ării eronate a prevederilor legale; 
e) cele de rambursat de la bugetul de stat; 
f) cele stabilite prin hot ărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe c ompetente potrivit
legii; 
g) cele r ămase dup ă efectuarea distribuirii prev ăzute la art. 166; 
h) cele rezultate din valorificarea bunurilor seche strate sau din re Ńinerile prin poprire, dup ă
caz, în temeiul hot ărârii judec ătoreşti prin care se dispune desfiin Ńarea execut ării silite. 
[…]”. 

 Potrivit  pct.  9.8  din  Ordinul  Nr.  519  din  27  septembrie  2005  privind  aprobarea
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată: 
“[…]
9.8. În cazul în care contesta Ńiile sunt astfel formulate încât au şi alt caracter pe lâng ă cel
de  cale  administrativ ă  de  atac,  pentru  aceste  aspecte  cererea  se  va  înain ta  organelor
competente  de c ătre  organul  investit  cu  solu Ńionarea c ăii  administrative  de atac,  dup ă
solu Ńionarea acesteia. […]”. 

Având  în  vedere  prevederile  legale  mai  sus  citate,  solicitarea  contestatorului  privind
restituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nu  intră  în  competenŃa  de  soluŃionare  a
Compartimentului  soluŃionare  contestaŃii  din  cadrul  DirecŃiei  Generale  a  FinanŃelor  Publice  a
judeŃului V, urmând a se înainta organelor de administrare din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor
Publice B competente în soluŃionarea acestui capăt de cerere. 

Pentru considerentele prezentate în conŃinutul deciziei şi în temeiul prevederilor art. 117,
art.  205, art. 209 la alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, pct.
9.8 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea
titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
coroborate cu art. 216 din Codul de procedură fiscală, republicată, se: 

D E C I D E : 

1.  Transmiterea  dosarului  către  AdministraŃia  FinanŃelor  Publice  B  spre  competentă
soluŃionare a cererii de restituire a sumei de  S lei formulată de către domnul "IF", cu domiciliul în
în municipiul B, str. ---, nr. 2, bl. .., sc. ..., et. ..., ap....., judeŃul V, pentru a se proceda conform
reglementărilor legale în domeniu. 

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată
la Tribunalul V în termen de 6 luni de la data comunicării, conform procedurii legale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ec.  MIHĂIłĂ PANłIRU

Red/dact: 4 ex.
B.V.               

2


