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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                                                                                                                                                                                                                                        
         
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 

     DECIZIA  
 
                                                Nr. 16 din 17. 01. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privind : solu Ńionarea contesta Ńiei fără num ăr, formulat ă de ... ...    
               cu domiciliul în Com. ... , Jud. ...  , depus ă la Direc Ńia  
               General ă a Finan Ńelor Publice ... şi înregistrat ă sub nr.  
               ... / ... . ... . ...  
 
 
 
 

 D-ul ... ...  cu domiciliul în com. ...  Jud. ... , a depus contestaŃie împotriva 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. ... / ... . ... . ... solicitând şi restituirea taxei pentru 
emisiile poluate în sumă de ... lei.  Îndeplinind condiŃiile procedurale impuse de 
O.P.A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, organul de 
revizuire din analiza datelor şi a documentelor aflate la dosarul cauzei, constată 
următoarele: 
 
  I. Prin cererea f ără num ăr, depus ă la D.G.F.P. ... şi înregistrat ă   
sub nr. ... / ... . ... . ... , de ... ... , formul eză contesta Ńie împotriva deciziei ... / ... . ...  
... pentru suma de ... lei.  

 
În fapt:  prin cererea sa petentul susŃine că a solicitat să îi fie calculată la cerere, 

taxa pentru emisiile poluante şi a achitato de bunăvoie nefiind constrâns în acest sens. 
Deasemenea susŃine că în conformitate art. 10 din Legea nr. 9/2012, A.F.P. 

Alexandria are atribuŃii de colectare a taxei pentru emisiile poluante de la autovehicule şi 
nu numai de calcul al sumei, astfel cum motivează A.F.P. ... , iar taxa în sensul art. 2 lit. l 
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reprezintă suma datorată de petentă pentru emisiile poluante, în aceste condiŃii suma nu 
poate fi achitată de ,,bunăvoie” dacă textul de lege prevede imperativ că suma este 
datorată, ori mai mult decât atât, art. 4 alin. (1) prevede în mod expres, folosind chiar 
termenul: ,,ObligaŃia de plată a taxei intervine” cu ocazia înscrierii autovehiculului... 

  
     

  II. Administra Ńia Finan Ńelor Publice a Municipiului ... prin adresa nr. ...  / ... . 
... . ... , comunic ă petentului ... ... urm ătoarele: 
 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la instituŃia noastră sub nr. ... / ... . ... . ... , vă 
comunicăm următoarele: 

 
- nu vă restituim suma pretinsă din următoarele motive: 
 
1. Taxa pentru emisiile poluante pe care aŃi solicitat-o a vi-se calcula princererea  

nr. ... din ... . ... . ...  aŃi plătit-o de bună voie, nu aŃi fost constrâns prin nicio măsură 
întreprinsă de A.F.P. ... şi are temeiul legal în Legea nr. 9/2012. 
 2.  Nu puteŃi cere restituirea fără anularea deciziei de calcul al taxei pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule,  acesta din urmă fiind actul juridic 
principal, iar chitanŃa ce atestă faptul plăŃii fiind actul subsecvent deciziei, deci cererea 
dvs. de restituire nu poate fi temeinică şi legală în condiŃiile în care Decizia de calcul 
nr. ... din ... . ... . ... nu este anulată prin mijloacele prevăzute de lege. 
 Organul fiscal comunică petentului că prezenta poate fi contestată la D.G.F.P. ... 
în termen de 30 de zile conform Legii nr. 225/2004.  
  

III. Luând în considerare cele prezentate de organu l fiscal, respectiv A.F.P. 
... în adresa nr. ... / ... . ... . ... , motivele prezentate de petent ă, documentele 
existente la dosarul cauzei precum şi actele normative existente în vigoare, se 
reŃine: 

 
 Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice 

... este legal investit ă a se pronun Ńa cu privire la cele prezentate de ... ... , în 
contesta Ńia depus ă la D.G.F.P. ... prin care contest ă Decizia nr. ... / ... . ... . ... şi 
restituire sumei de ... lei.  

 
În fapt:  organul de revizuire analizând documentele existente la dosarul cauzei, 

cele invocate de petent şi cele prezentate de organul fiscal în adresa nr. ... / ... . ... . ... 
reŃine următoarele: 

 
Petentul în contestaŃie men Ńioneaz ă: 
 
- Formulez contestaŃie împotiva Deciziei nr. ... / ... . ... . ...  emisă de  

A.F.P. – ... , prin care a fost respinsă solicitarea de restituire a sumei de ... lei, 
încasat ă în data de ... . ... . ...  cu titlu de ,,taxă pentru emisiile poluante de la 
autovehicule”.  
 Petentul a depus la organul fiscal, respectiv A.F. P. ... cererea nr. ... / ... . ... .  
... prin care solicit ă să se calculeze taxa pentru emisiile poluante proveni te de la 
autovehicule. 

A.F.P. ... a emis Decizia de calcul a taxei pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule nr. ... / ... . ... . ... pentru  suma de ... lei. 
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Petentul a achitat suma de ... lei în data de ... .  ... . ... la Trezoreria ... . 
Actul administrativ fiscal la care face referire petentul (Decizia nr. ... / ... . ... . ... ) 

reprezintă numărul adresei prin care i s-a comunicat petentei următoarele: cererea de 
restituire nu poate fi temeinic ă şi legal ă în condi Ńiile în care Decizia de calcul nr. ... 
/ ... . ... . ... nu este anulat ă prin mijloace prev ăzute de lege. 

Se reŃine astfel că deşi i sa comunicat în clar care aste procedura de soluŃionare,  
din actele existente la dosarul cauzei organul de soluŃionare reŃine faptul că petenta nu a 
înŃeles să atace pe cale administrativă titlul de creanŃă care a generat suma de ... lei 
(respectiv Decizia ... / ... . ... .  ... ), cererea sa îndreptându-se împotriva Deciziei ... / ... . 
... . ...  emis de A.F.P. ... document care nu reprezintă titlul de creanŃă.  

Astfel cererea petentei se îndreaptă împotriva unui document care nu conŃine 
conform legii un impozit sau o taxă împreună cu baza sa de impozitare care la generat. 

Pe cale de consecinŃă  organul de revizuire urmează să se  pronunŃe  printr-o 
soluŃie de respingere a cererii petentei ca fiind fără obiect pentru suma de ... lei. 

  
În drept : cauzei îi sunt aplicabile dispoziŃiile art. 110, alin. (3), art. 205, alin. (1) şi 

(3), art. 206, alin. (1) lit. b), (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se stipulează: 

 
* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 

513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare;  
 [...] 

ART. 110 
Colectarea creanŃelor fiscale 
(3) Titlul de crean Ńă este actul prin care se stabile şte şi se individualizeaz ă 

crean Ńa fiscal ă, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăŃite, 
potrivit legii. 

[...] 
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 ... 
[...] 
(3) Baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribu Ńia stabilite prin decizie 

de impunere se contest ă numai împreun ă. 
[...]  
ART. 206 
Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
(1) Contesta Ńia se formuleaz ă în scris şi va cuprinde: 
[...] 
 b) obiectul contesta Ńiei; 
[...] 
(2) Obiectul contesta Ńiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 

înscrise de organul fiscal în titlul de crean Ńă sau în actul administrativ fiscal 
atacat , cu excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului 
administrativ fiscal. 

[...] 
Fundamentarea soluŃiei ce urmează a fi adoptată are la bază textele de lege 

citate, respectiv faptul că suma susceptibilă de a fi contestată este cea individualizată 
prin Decizia de calcul a taxei pentru emisiile poluante nr. ... / ... . ... . ... fără însă ca 



 
         

 
 

  4 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

petenta să precizeze numărul şi data acesteia, cauzei fiindu-i incidente prevederile pct. 
11.1 lit. c) din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, care precizează: 

 
* Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor 

pentru aplicarea Titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 380/31.05.2011); 

[...] 
          11.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
 [...] 

c) fiind f ără obiect, în situa Ńia în care sumele şi măsurile contestate nu au 
fost stabilite prin actul administrativ fiscal atac at sau dacă prin reluarea procedurii 
administrative, luându-se act de soluŃia pronunŃată de instanŃa penală, se constată că 
cererea rămâne lipsită de obiect; 
 [...] 

 
Astfel pentru suma care este cuprins ă în contesta Ńie, respectiv ... lei, 

urmeaz ă să fie respins ă cererea petentei, ca fiind fără obiect . 
 

FaŃă de cele prezentate de organul fiscal, din contestaŃia depusă de petentă şi 
din documentele existente la dosarul cauzei, organul de soluŃionare a contestaŃiei 
urmeaz ă să resping ă contesta Ńia formulat ă de ... ... cu domiciliul în com. ... – 
urmare a faptului c ă acesta nu a înscris în crererea sa: num ărul şi data titlului de 
crean Ńă atacat respectiv al Deciziei privind taxa pentru e misiile poluate provenite 
de la autovehicule ca fiind - f ără obiect - . 

 
 
      * 
 
 

  *                  * 
 
 
 

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, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, directorul executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 
JudeŃului ... , 

 
 

D E C I DE :  
 
 

Art.1. Se respinge ca fiind f ără obiect contesta Ńia formulat ă de ... ... cu 
domiciliul în Com. ... , Jud. ... , pentru suma de ... lei urmare a faptulului c ă, 
petentul contest ă o sum ă care nu este cupris ă în actul administrativ fiscal 
atacat. 
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 Art. 2.  Prezenta a fost redactat ă în ... ( ... ) exemplare, egal valabile, 
comunicat ă celor interesa Ńi 
 

Art.  3.  Decizia poate fi atacat ă la instan Ńa de contencios administrativ      
competent ă, în termen  de 6 luni de la data comunicarii. 
 

Art. 4.  Biroul de solu Ńionare a contesta Ńiilor va duce la indeplinire 
prevederile prezentei  decizii.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ...           ... ,           
                                                                                                                                                                      
                                                   Director  Executiv 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
                 

 


