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D E C I Z I E nr.   

privind contesta ia formulat de  S.C. XXX S.R.L.  
înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. xxx/16.04.2014    

Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa nr. 
xxx/11.04.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice

 

Timi oara sub nr. xxx/16.04.2014, asupra contesta iei

 

formulate de  

S.C. XXX S.R.L. 
CUI: xxx 

cu sediul în ora ...., str. Xxx,  jud. Arad, 
i domiciliul procesual ales la 

  Cabinet Avocat Xxx 
cu sediul în Arad, str. Xxx,  jud. Arad 

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr. 
xxx/01.04.2014 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
sub nr. xxx/16.04.2014; în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 209 alin. (1) 
din Codul de Procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara fiind competent în solu ionarea contesta iei.

  

Petenta S.C. XXX S.R.L. a formulat contesta ie împotriva Deciziei de 
restituire a sumelor de la bugetul statului nr. xxx/04.03.2014 i a Notei privind 
restituirea/rambursarea unor sume  nr. xxx/ad/04.03.2014, emise de Administra ia 
Jude ean a Finan elor Publice Arad, prin care i-a fost restituit suma de xxx lei, 
solicitând anularea actelor administrativ fiscale atacate i emiterea unor acte 
administrativ fiscale noi prin care s se dispun , pe lâng restituirea sumei de xxx 
lei (sum care a i fost restituit ), i restituirea dobânzii legale calculate începând 
cu data de 15.09.2011 pân la data restituirii efective.

  

A. Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de petent 
împotriva Notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. xxx/ad/04.03.2014 
emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad din contesta ie,

 

se 
re in urm toarele:

  

În fapt, petenta S.C. XXX S.R.L. a formulat contesta ie împotriva Notei 
privind restituirea/rambursarea unor sume emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Arad prin care i-a fost aprobat spre restituire suma de xxx lei, 
solicitând anularea actului administrativ fiscal atacat i emiterea unui nou act 
administrativ fiscal prin care s i se restituie întreaga sum solicitat de c tre 
petent spre restituire, conform Cererii nr. xxx/26.02.2014, respectiv restituirea 
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dobânzii legale calculate începând cu data de 15.09.2011, aferente debitului 
principal.  

În drept, sediul materiei privind competen a direc iilor generale ale 
finan elor publice jude ene de solu ionare a contesta iilor este cuprins la art. 209 
alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care prevede:

 

ART. 209 
    Organul competent     

1) Contesta iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situa iei emise în conformitate cu legisla ia în materie vamal , a 
m surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi ie de m suri, precum 
si împotriva deciziei de reverificare se solu ioneaz de c tre:

     

a) structura specializat de solu ionare a contesta iilor din cadrul direc iilor 
generale ale finan elor publice jude ene sau a municipiului Bucure ti, dup caz, în 
a c ror raz teritorial

 

î i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta iile 
care au ca obiect impozite, taxe, contribu ii, datorie vamal , accesorii ale 
acestora, m sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de pân la 3 
milioane lei, precum i pentru contesta iile îndreptate împotriva deciziilor de 
reverificare, cu excep ia celor emise de organele centrale cu atribu ii de inspec ie 
fiscal ;

 

De asemenea potrivit pct. 5.1. din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat :

 

5.1 Actele administrative fiscale care intr în competen a de solu ionare a 
organelor specializate prev zute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedur 
fiscal sunt cele prev zute expres i limitativ de lege.

 

Având în vedere prevederile legale mai sus citate se constat c , competen a 
de solu ionare a contesta iei pentru acest cap t de cerere, respectiv Nota privind 
restituirea/rambursarea unor sume nr. xxx/ad/04.03.2014, apar ine Administra iei 
Jude ene a Finan elor Publice Arad în conformitate cu art. 209, alin. (2) din OG nr. 
92/2003, republicat , privind Codul de procedura fiscala, cu modific rile i 
complet rile ulterioare: Contesta iile formulate împotriva altor acte administrative 
fiscale se solu ioneaz de c tre organele fiscale emitente. .

 

Pentru motivele mai sus expuse, pentru cap tul de cerere prin care petenta s-
a îndreptat împotriva Notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 
xxx/ad/04.03.2014 competen a

 

de solu ionare va fi declinat Administra iei 
Jude ene a Finan elor Publice Arad.

   

B. Referitor la cap tul

 

de cerere din contesta ia formulat de S.C. XXX 
S.R.L. împotriva Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul statului nr. 
xxx/04.03.2014  în sum de xxx lei, emis

 

de Administra ia Jude ean a Finan elor 
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Publice Arad, fiind îndeplinit procedura de form , referitor la acest cap t de 
cerere, s-a trecut la solu ionarea pe fond a contesta iei:

  
Suma contestat este în cuantum de xxx lei, i reprezint : 
- xxx lei taxa pe poluare pentru autovehicule; 
- xxx lei cheltuieli de judecat ;

 

-    xxx lei onorariu avocat. 
Contesta ia a fost semnat de reprezentanta legal al petentei

 

avocat Xxx, la 
dosarul contesta iei fiind depus împuternicirea avoca ial în original, a a dup 
cum prevede art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .

  

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicata. 

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea contesta iei:

  

I. Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de restituire a sumelor 
de la bugetul statului nr. xxx/04.03.2014 emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Arad i a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. 
xxx/ad/04.03.2014 emise de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 
prin care i-a fost aprobat restituirea sumei de xxx lei (sum care a i fost 
restituit ),

 

solicitând anularea actelor administrativ fiscale atacate i emiterea unor 
acte administrativ fiscale noi prin care s se aprobe spre restituire întreaga sum 
care a fost solicitat de c tre petent spre restituire, conform Cererii nr. 
xxx/26.02.2014, respectiv i restituirea dobânzii legale calculate începând cu data 
de 15.09.2011, aferente debitului principal, din urm toarele considerente:

 

La data de 26.02.2014, petenta a depus o cerere la A.J.F.P. Arad prin care a 
solicitat ca in termen de maxim 5 zile de la primirea prezentei sa procedati la plata 
catre petent a sumei de xxx lei, sum actualizat cu dobânda legal în materie 
fiscal pân la data restituirii efective a acesteia i sumei de xxx lei cu titlu de 
cheltuieli de judecat astfel cum a i fost obliga i prin dispozitivul Sentin ei civile 
nr. xxx/27.05.2013 pronun at de Tribunalul Arad în Dosar nr. xxx/2013 în snur cu 
Decizia civil nr. xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel Timi oara , solicitând 
efectuarea pl ii în contul societ ii deschis la Banca Transilvania  XXX  . 

Petenta arat c din dispozitivul Sentin ei civile nr. xxx/27.05.2013 
pronun at de Tribunalul Arad în Dosar nr. xxx/2013 în snur cu Decizia civil nr. 
xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel Timi oara, reiese c A.F.P. .... -A.J.F.P. Arad 
fiind continuator în drepturi i obliga ii a A.F.P. .... -, este obligat s restituie 
petentei suma de xxx lei achitat de petent cu titlu de tax de poluare conform 
chitan ei seria TS3B nr. xxx/15.09.2011, actualizat cu dobânda calculat de la 
data pl ii taxei de poluare respectiv 15.09.2011 i pân la data restituirii efective i 
integrale a taxei,  i a cheltuielilor de judecat de xxx lei. 

Petenta sus ine c prin actele administrativ fiscale atacate, A.J.F.P. Arad a 
men ionat c suma solicitat la restituire este xxx lei (taxa de poluare i cheltuieli 
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de judecat ), care a i fost restituit petentei, cu toate c aceasta a solicitat i 
restituirea dobânzii legale conform Sentin ei definitive i irevocabile.

 
Având în vedere cele prezentate, petenta solicit admiterea contesta iei i 

anularea actelor administrativ fiscale atacate în parte i emiterea unor acte 
administrativ fiscale noi prin care A.F.F.P. Arad s dispun pe lâng restituirea 
sumei de xxx lei (restituit petentei) i restituirea dobânzii legale calculate 
începând cu data de 15.09.2011.   

II. Prin Decizia de restituire a sumelor de la bugetul statului nr. 
xxx/04.03.2014 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, în 
conformitate cu prevederile art. 117 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul 
de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, i a cererii de 
restituire nr. xxx/26.02.2014, organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Arad au aprobat la 
restituire suma de xxx lei reprezentând: xxx lei taxa pe poluare pentru autovehicule 
achitat cu chitan a seria TS4B nr. xxx din 15.09.2011, precum i cheltuielile de 
judecat

 

in cuantum  de xxx lei conform Sentin ei civile nr. xxx/27.05.2013 
pronun at de Tribunalul Arad în Dosar nr. xxx/2013 i a Deciziei civile nr. 
xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel Timi oara. Decizia de restituire a sumelor de la 
bugetul statului nr. xxx/04.03.2014 a fost comunicat petentei la domiciliul 
procesual ales 

 

avocat Xxx 

 

în data de 10.03.2014, a a cum rezult din fotocopia 
confirm rii de primire existente la dosarul cauzei.      

III. Având în vedere, motivele invocate de petent , documentele existente la 
dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, 
reprezentan ii Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad, prin Decizia de 
restituire a sumelor de la bugetul statului nr. xxx/04.03.2014 nu au acordat petentei 
dobânzile solicitate de aceasta, în cuantum de xxx lei; în condi iile în care din 
analiza documentelor existente la dosarul cauzei se constat c dobânzile pretinse 
de reprezentanta petentei, d-na avocat Xxx, în cererea nr. xxx/26.02.2014 precum 
i în contesta ia înregistrat la A.J.F.P Arad sub nr. xxx/01.04.2014, au fost 

calculate de c tre A.J.F.P Arad, conform Procesului verbal de calcul al dobânzilor 
cuvenite contribuabilului  nr. xxx/01.04.2014,  îns neachitate petentei.     

În fapt, S.C. Xxx S.R.L. a depus la Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice Arad cererea înregistrat sub nr. xxx/26.02.2014 prin care solicit ca în 
termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia, Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice Arad s restituie c tre petent suma de xxx lei, sum actualizat cu 
dobânda legal în materie fiscal pân la data restituirii efective a acesteia i a 
sumei de xxx lei reprezentând cheltuieli de judecat i onorariu avocat, conform 
Sentin ei civile nr. xxx/27.05.2013 pronun at de Tribunalul Arad în Dosar nr. 
xxx/2013 i a Deciziei civile nr. xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel Timi oara. 
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Urmare cererii depuse de S.C. XXX S.R.L., Administra ia Jude ean a 

Finan elor Publice Arad a emis atât Decizia de restituire a sumelor de la bugetul 
statului nr. xxx/04.03.2014, cât i Nota privind restituirea/rambursarea unor sume 
nr. xxx/ad/04.03.2014, comunicate petentei la data de 10.03.2014, prin care a fost 
aprobat spre restituire c tre petenta suma de xxx lei, compus din:

 
xxx lei 

reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule (achitat de petent

 
cu chitan a 

seria TS4B nr. xxx din 15.09.2011, conform OUG nr.50/2008, în vederea efectu rii 
formalit ilor de înmatriculare în România a autoturismului marca DAF), i xxx lei 
reprezentând cheltuieli de judecata i onorariu avocat. 

Din cuprinsul Sentin ei Civile nr. xxx/27.05.2013 pronun at de Tribunalul 
Arad in Dosar nr. xxx/2013 i a Deciziei Civile nr. xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel 
Timi oara, rezult c petentei i s-a admis ac iunea, instan ele de contencios 
administrativ dispunând obligarea A.F.P. .... - A.J.F.P. Arad fiind continuator în 
drepturi i obliga ii - la plata  sumei de xxx lei, actualizat cu dobânda calculat 
de la data pl ii taxei de poluare, respectiv din data de 15.09.2011 i pân la data 
restituirii efective i integrale, precum i a sumei de xxx lei cu titlu de cheltuieli de 
judecat i onorariu avocat. 

 

Referitor la cuantumul dobânzii legale în materie fiscal , se retine ca organul 
fiscal a procedat la calculul dobânzii cuvenite petentei, dup stabilirea sumei 
cuvenite efectiv la restituire i numai dup efectuarea opera iunii de restituire prin 
trezorerie, întocmind Procesul verbal nr. xxx/01.04.2014 privind calculul 
dobânzilor cuvenite contribuabilului, rezultând c petenta ar avea dreptul la 
dobânda legal în suma de xxx lei, conform art. 124 din O.G. nr. 92/2003, 
calculat pentru perioada 15.09.2011 (data pl ii taxei conform Sentin ei civile nr. 
xxx/27.05.2013) pân la data de 04.03.2014 (data restituirii efective a taxei 
conform Notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. xxx/ad/04.03.2014), 
f r îns a-i achita petentei aceste dobânzi. 

În ceea ce prive te plata efectiv a dobânzii legale datorate petentei se re ine 
c potrivit prevederilor art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea i 
completarea unor acte normative i alte m suri fiscal-bugetare, aceasta urmeaz a 
se realiza conform procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului mediului i 
al schimb rilor climatice i al ministrului finan elor publice, respectiv se va realiza 
pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea 
acestora.   

În drept, OG nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , actualizat ,

 

privind 
Codul de procedur fiscal :

 

ART. 70     
Termenul de solu ionare a cererilor contribuabililor     
(1) Cererile depuse de c tre contribuabil potrivit prezentului cod se 

solu ioneaz de c tre organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

  

ART. 88 
    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
    Sunt asimilate deciziilor de impunere i urm toarele acte administrative fiscale:
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a) deciziile privind ramburs ri de tax pe valoarea ad ugat i deciziile privind 

restituiri de impozite, taxe, contribu ii i alte venituri

 
ale bugetului general 

consolidat;  
( )

 
ART. 117 

    Restituiri de sume     
(1) Se restituie, la cerere, debitorului urm toarele sume:

 

( ) 
f) cele stabilite prin hot râri ale organelor judiciare sau ale altor organe 

competente potrivit legii; 
(...) 
(9) Procedura de restituire i de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv 

modalitatea de acordare a dobânzilor prev zute la art. 124, se aprob prin ordin 
al ministrului finan elor publice.

  

Ordinul comun nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a 
sumelor prev zute la art. 7, 9 si 12 din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule, precum i a sumelor stabilite de instan ele de judecat prin 
hot râri definitive i irevocabile:

 

CAP. II 
Procedura de restituire a sumelor stabilite de instan ele de judecata prin 

hot râri definitive i irevocabile, precum i cheltuieli b ne ti stabilite de aceste 
instan e i orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita

 

(...) 
5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru 

autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme i autovehicule/taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la auto vehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a 
cheltuielilor b ne ti, precum i a oric ror altor cheltuieli ocazionate de executarea 
silita, stabilite de instan ele

 

de judecata prin hot râri definitive i irevocabile, este 
cea prev zut de Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.899/2004.

  

Ordinul M.F.P. nr. 1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire i de 
rambursare a sumelor de la buget, precum i de acordare a dobanzilor cuvenite 
contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depa irea termenului 
legal: 

2. Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in termen de 45 de 
zile de la data depunerii i inregistrarii acesteia la organul fiscal caruia îi revine 
competenta de administrare a creantelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 din 
Ordonanta. Guvernului nr. 92/2003, republicata, denumit in continuare organul 
fiscal competent.(...)."   

În ceea ce prive te dobânda legal cuvenita petentei, se re ine ca, in cauza 
sunt incidente urm toarele prevederi legale: 
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O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur

 
fiscala, republicata, cu 

modificarile i completarile ulterioare: 
ART. 124 

    Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget     
(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au 

dreptul la dobând din ziua urm toare expir rii termenului prev zut la art. 117 
alin. (2) i (2^1) sau la art. 70, dup caz, pân la data stingerii prin oricare dintre 
modalit ile prev zute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea 
contribuabililor.

  

În cauza sunt aplicabile prevederile art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 pentru 
modificarea i completarea unor acte normative i alte masuri fiscal-bugetare, în 
vigoare de la data de 28.02.2014:   

ART. XV 
    (1) Plata sumelor prev zute prin hot râri judec tore ti având ca obiect 
restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

i a taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule, dobânzile calculate pân la data pl ii integrale i 
cheltuielile de judecat , precum i alte sume stabilite de instan ele judec tore ti, 
devenite executorii pân la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul 
a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.     

(2) Cererile de restituire ale contribuabililor prev zu i la alin. (1) se 
solu ioneaz , conform prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003

 

privind 
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 
în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tran elor anuale se efectueaz 
conform graficului stabilit de Administra ia Fondului pentru Mediu.

     

(3) Termenul prev zut la alin. (1) curge de la data împlinirii termenului 
prev zut la alin. (2).

     

(4) În cursul termenului prev zut la alin. (1) orice procedur de executare silit 
se suspend de drept.

     

(5) Sumele prev zute la alin. (1), pl tite în temeiul prezentei ordonan e de 
urgen , se actualizeaz cu indicele pre urilor de consum comunicat de Institutul 
Na ional de Statistic .

     

(6) Procedura de efectuare a pl ii titlurilor executorii va fi stabilit prin ordin 
comun al ministrului mediului i schimb rilor climatice i al ministrului finan elor 
publice, cu respectarea termenelor prev zute la alin. (1).

 

    (7) Pl ile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise pân la data 
intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen i pentru care nu a fost 
demarat procedura de executare silit se efectueaz cu respectarea prevederilor 
alin. (1)-(6).

  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se constat c urmare 
dispozitivului Sentin ei Civile nr. xxx/27.05.2013 pronun at de Tribunalul Arad in 
Dosar nr. xxx/2013 prin care instan a de contencios administrativ fiscal a admis 
ac iunea petentei i a dispus obligarea A.F.P. .... - A.J.F.P. Arad fiind continuator în 
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drepturi i obliga ii 

 
s îi restituie reclamantei suma de xxx lei, achitat prin 

chitan a seria TS3B nr. xxx/15.09.2011 reprezentând tax de poluare, actualizat cu 
dobânda calculat de la data pl ii taxei de poluare, respectiv din data de 
15.09.2011 i pân la data restituirii efective i integrale a taxei , precum i s 
pl teasc reclamantei suma de xxx lei cu titlu de cheltuieli de judecat iar din 
dispozitivul Deciziei civile nr. xxx din 12.02.2014 pronun at în dosar nr. xxx/2013 
a Cur ii de Apel Timi oara s-a dispus obligarea A.F.P. .... - A.J.F.P. Arad fiind 
continuator în drepturi i obliga ii 

 

la plata cheltuielilor de judecat în cuantum 
de xxx lei, reprezentând onorariu avocat .  

Astfel c , petenta formuleaz Cererea nr. xxx/26.02.2014, prin care solicit 
ca în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia, Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Arad s -i restituie suma de xxx lei, sum actualizat cu dobânda 
legal în materie fiscal pân la data restituirii efective a acesteia i a sumei de 
xxx.3 lei reprezentând cheltuieli de judecat i onorariu avocat, conform Sentin ei 
civile nr. xxx/27.05.2013 pronun at de Tribunalul Arad în Dosar nr. xxx/2013 i a 
Deciziei civile nr. xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel Timi oara. 

Urmare cererii depuse de S.C. XXX S.R.L., la data de 04.03.2014 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad a emis, în baza art.117 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul fiscal, i comunicate petentei la data de 10.03.2014, 
Decizia de restituire a sumelor de la bugetul statului nr. xxx/04.03.2014 prin care a 
fost aprobat spre restituire c tre petenta suma de xxx lei i Nota privind 
restituirea/rambursarea unor sume nr. xxx/ad/04.03.2014, prin care i se restituie 
petentei suma de xxx lei, compus din: xxx lei reprezentând taxa pe poluare pentru 
autovehicule (conform chitan ei seria TS4B nr. xxx din 15.09.2011) i xxx lei 
reprezentând cheltuieli de judecata i onorariu avocat (conform Sentin ei civile nr. 
xxx/27.05.2013 pronun at de Tribunalul Arad i a Deciziei civile nr. 
xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel Timi oara.). 

 

În ceea ce prive te cuantumul dobânzii legale în materie fiscal , se retine ca 
organul fiscal a procedat la calculul dobânzii cuvenite petentei dup stabilirea 
sumei cuvenite efectiv la restituirea i numai dup efectuarea opera iunii de 
restituire prin trezorerie, întocmind Procesul verbal nr. xxx/01.04.2014 privind 
calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, rezultând c petenta ar avea dreptul 
la dobânda legal

 

în suma de xxx lei, conform art. 124 din O.G. nr. 92/2003, 
calculat

 

pentru perioada 15.09.2011 (data pl ii taxei conform Sentin ei civile nr. 
xxx/27.05.2013) pân

 

la data de 04.03.2014 (data restituirii efective a taxei 
conform Notei privind restituirea/rambursarea unor sume nr. xxx/ad/04.03.2014). 

Iar referitor la plata efectiv a dobânzilor legale cuvenite petentei, organul 
fiscal a comunicat petentei c în ceea ce prive te plata efectiv a dobânzii legale 
c tre SC Xxx S.R.L. aceasta urmeaz a se realiza conform procedurii ce va fi 
stabilit prin ordin comun al ministrului mediului i al schimb rilor climatice i al 
ministrului finan elor publice, dup intrarea în vigoare a acestui act normativ 
prev zut la alin. (6) al art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 , act normativ în vigoare de 
la data de 28.02.2014.  
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei organul competent în 

solu ionare re ine c în cauz sunt într-adev r incidente i dispozi iile O.U.G. nr. 
8/2014 pentru modificarea i completarea unor acte normative i alte masuri fiscal-
bugetare, în vigoare din 28.02.2014, motiv care a determinat A.J.F.P. Arad s 
aprobe petentei la restituire doar  suma de xxx lei, reprezentând: xxx lei taxa pe 
poluare pentru autovehicule i xxx lei cheltuieli de judecata i onorariu avocat, 
conform Sentin ei civile nr. xxx/27.05.2013 pronun at de Tribunalul Arad i a 
Deciziei civile nr. xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel Timi oara, irevocabile, i s nu 
acorde petentei dobânzile legale dispuse de instan ele de control judiciar conform 
acelora i hot râri judec tore ti, respectiv Sentin a civil nr. xxx/27.05.2013 
pronun at de Tribunalul Arad i Decizia civil nr. xxx/12.02.2014 a Cur ii de Apel 
Timi oara, irevocabile, în condi iile în care la data de 04.03.2014 era în vigoare 
O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea i completarea unor acte normative i alte 
m suri fiscal-bugetare. 

Ori, O.U.G. nr. 8/2014 a fost emis luând în considerare dificult ile 
întâmpinate pân în prezent în ceea ce prive te executarea hot rârilor judec tore ti 
având ca obiect acordarea contravalorii taxei pe poluare pentru autovehicule i a 
taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, având în vedere 
influen a negativ pe care o are executarea silit a titlurilor executorii, în condi iile 
dreptului comun, atât asupra bugetului Administra iei Fondului pentru Mediu, cât 
i asupra bugetului general consolidat, având în aten ie necesitatea instituirii

 

unor 
reglement ri speciale, cu aplicabilitate limitat în timp, privind executarea silit a 
hot rârilor judec tore ti prin care au fost acordate contravalorile taxei pe poluare 
pentru autovehicule i taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. 
Lipsa acestor prevederi ar avea drept consecin imposibilitatea men inerii 
echilibrelor bugetare i, în mod implicit, atât nerespectarea angajamentelor interne 
asumate de Administra ia Fondului pentru Mediu, cât i neîndeplinirea obliga iilor, 
în domeniul protec iei mediului, pe care România le are în calitate de stat membru 
al Uniunii Europene. 

Fa de cele expuse mai sus, se re ine c organele fiscale sunt obligate s 
respecte prevederile art.13 din O.G.  nr.92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, conform c rora: 

Interpretarea reglement rilor fiscale trebuie s respecte voin a legiuitorului a a 
cum este exprimat în lege .

 

Mai mult, în ceea ce prive te plata efectiv a dobânzii legale cuvenite 
petentei i calculate de organele fiscale, conform art. 124 din O.G. nr. 92/2003,  se 
re ine c potrivit prevederilor art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea i 
completarea unor acte normative i alte m suri fiscal-bugetare, aceasta urmeaz a 
se realiza conform procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului mediului i 
al schimb rilor climatice i al ministrului finan elor publice, respectiv se va realiza 
pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea 
acestora, se re ine ca organele fiscale din cadrul Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Arad au procedat in mod corect la restituirea sumei de xxx lei, 
chiar dac petenta a solicitat restituirea întregii sume i anume: suma de  xxx lei cu 
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titlu de tax de poluare, actualizat cu dobânda calculat de la data pl ii taxei de 
poluare respectiv 15.09.2011 i pân la data restituirii efective i integrale a taxei,  
precum i a cheltuielilor de judecat de xxx lei.  

Preten iile petentei din contesta ia formulat referitoare la anularea actelor 
administrativ fiscale atacate i emiterea  unor acte administrativ fiscale noi prin 
care s se dispun pe lâng restituirea sumei de xxx lei i restituirea dobânzii legale 
calculate începând cu data de 15.09.2011, nu pot fi re inute în solu ionarea

 

favorabil a cauzei deoarece, petenta in contestatia formulata nu s-a intemeiat in 
drept pe dispozi iile niciunui act normativ

 

prin care sa-si sus in

 

preten iile

 

din 
contesta ia formulat ,

 

în considerarea art. 206 din Codul de procedura fiscala, 
republicat.  

Având în vedere cele re inute precum i prevederile legale invocate, în baza 
art. 216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu 
pct.11.1. lit.a) din Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal care 
prevede: 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

- neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept prezentate în 
sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; , se va respinge ca neîntemeiat

 

contesta ia formulat 
împotriva Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul statului nr. xxx/08.04.2014 
emis de Administra ia

 

Jude ean a

 

Finan elor Publice Arad, pentru suma de xxx 
lei, reprezentând: xxx lei taxa pe poluare pentru autovehicule, xxx lei cheltuieli de 
judecat , xxx lei onorariu avocat.  

Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul art. 70 alin. (1), art. 88, 
art. 213, art. 216 alin. (3) din OG nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , 
actualizat , privind Codul de procedur fiscal , Ordinul nr. 1.899/2004, Ordinul nr. 
2.993/2011, O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea i completarea unor acte 
normative i alte masuri fiscal-bugetare, pct.11.1. lit.a) din Ordinul nr. 450/2013 
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr. 
....................................., se  

                                              D E C I D E :  

- declinarea competen ei de solu ionare, pentru cap tul de cerere prin care 
S.C. Xxx S.R.L. s-a îndreptat împotriva Notei privind restituirea/rambursarea unor 
sume nr. xxx/ad/04.03.2014, în favoarea Administra iei Jude ene a Finan elor 
Publice Arad, spre competent solu ionare; 
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- respingerea ca neîntemeiat

 
a contesta iei formulat împotriva Deciziei de 

restituire a sumelor de la bugetul statului nr. xxx/04.03.2014 emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, pentru suma de xxx lei, 
reprezentând: 

- xxx lei taxa pe poluare pentru autovehicule; 
- xxx lei cheltuieli de judecat ;

 

-    xxx lei onorariu avocat. 
- prezenta decizie se comunica la: 

- S.C. Xxx S.R.L.; 
- A.J.F.P. Arad.   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL, 
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