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D E C I Z I A 
 

Nr. 84 din 12.04.2013 
 

Privind: solu Ńionarea contesta Ńiei formulat ă de SC ..... SRL -Alexandria, 
prin imputernicit Cabinet de Avocat ....., înregist rată la AFP a orasului  Alexandria 
sub nr. ...../07.03.2013, respectiv la DGFP Teleorm an sub nr ...../19.03.2013. 

 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman-Biroul SoluŃionare 

ContestaŃii, a fost sesizată de Administratia Finantelor Publice Alexandria, prin Adresa 
nr. ...../19.03.2013, cu privire la contestaŃia formulată de SC ..... SRL -Alexandria(prin 
imputernicit) , ocazie cu care organul care a încheiat actul atacat a înaintat dosarul 
cauzei, împreuna cu Referatul  privind propunerile de soluŃionare nr. ...../15.03.2013.  

Obiectul cererii contestatorului îl constituie anularea taxei speciale pentru 
autoturisme si autovehicule, respectiv restituirea sumei de ..... lei. 

În cauz ă nu sunt întrunite condi Ńiile procedurale obligatorii reglementate 
de legiuitor la art. 206 alin.(1) lit.b). din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur ă fiscal ă, republicat ă(M.O. nr. 513/31.07.2007), cu  modific ările şi 
complet ările ulterioare, in ceea ce priveste obiectul cauze i. 

Întrucât  celelalte condiŃii procedurale reglementate de O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au 
fost  îndeplinite, respectiv art. 205, art. 206 si art. 209, DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Teleorman este competentă să se pronunte asupra cauzei. 

 
I. SC ..... SRL -Alexandria a solicitat prin impute rnicit anularea taxei 

speciale pentru autoturisme si autovehicule in suma  de ..... lei si restituirea 
acesteia, avand in vedere urmatoarele sustineri:  

-conform contractului atasat prezentei, a dobandit dreptul de proprietate asupra 
autoturismului ; 

-pentru a putea inmatricula acest autovehicul i s-a comunicat documentul numit 
"Taxa speciala pentru Autoturisme si Autovehicule", document prin care se stabileste 
ca trebuie achitata o taxa speciala de ..... lei; 

-considera ca aceasta taxa este ilegal incasata, deoarece art. 214/1-214/3 din 
Codul fiscal, contravin dispozitiilor art. 90 din Tratatul Comunitatii Europene; 

-invoca prevederile art. 148 alin.(2) din Constitutia Romaniei, art. 90 paragraful 1 
din Tratatul Comunitatii Europene; 

-solicita astfel admiterea contestatiei si desfiintarea documentului "Taxa speciala 
pentru autoturisme si autovehicule", solicitand sa se dispuna restituirea taxei de prima 
inmatriculare, achitata cu chitanta seria TS3B nr. ....., in cuantum de ..... lei, suma 
actualizata cu rata dobanzii legale, pana la data platii efective; 

-sustine ca anexeaza copii de pe urmatoarele acte:copie certificat inregistrare 
fiscala; copie CI reprezentant societate, copie facura nr. ….., din data de 05.03.2008, 
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copie chitanta prin care a achitat taxa de prima inmatriculare, copie de pe cartea de 
identitate a autoturismului, copia de calcul al taxei de prima inmatriculare. 
   
 II. Inscrisul "Taxa speciala pentru autoturisme si  autovehicule", eliberat in 
cazul petentei, reprezinta  documentul privind modu l de calcul al taxei speciale 
pentru autoturisme şi autovehicule emis în regim de asisten Ńă contribuabililor, 
eliberat pe loc solicitantului şi care nu poart ă ştampila unit ăŃii fiscale.  

 
III. Organele de revizuire, având în vedere documen tele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petenta în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor fiscale, actele normative în vigoare la d ata producerii fenomenului 
economic, re Ńin:  

 
Cauza supus ă solu Ńion ării este aceea dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor 

Publice a jude Ńului Teleorman se poate investi cu analiza pe fond a contesta Ńiei,  
care vizeaza inscrisul "Taxa speciala pentru autotu risme si autovehicule". 
 
 În fapt , potrivit procedurii privind calculul taxei speciale pentru autoturisme şi 
autovehicule, reglementata de OMEF nr. 418/2007, persoanele fizice care datorează 
taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule pot solicita organului fiscal competent 
calculul acesteia pe baza cărŃii de identitate a vehiculului, prezentată în original. 
 In cazul de fata, petenta s-a adresat organului fiscal teritorial, respectiv AFP 
Alexandria. 
 Calculul taxei speciale se efectueaza în conformitate cu metodologia prevăzută 
în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
utilizându-se aplicaŃia informatică realizată de către DirecŃia generală a tehnologiei 
informaŃiei în acest scop. 
 Modul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule se reflectă 
în documentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. 
 Documentul privind modul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme şi 
autovehicule se emite în regim de asisten Ńă contribuabililor , se eliberează pe loc 
solicitantului şi nu poart ă ştampila unit ăŃii fiscale . 
 In cazul de fata s-a emis în regim de asistenŃă, contribuabilului inscrisul "Taxa 
speciala pentru autoturisme si autovehicule", in care este evidentiata aceasta taxa in 
suma de ..... lei, inscrisul atacat nepurtand stampila unitatii fiscale. 
 Este de retinut faptul ca asistenŃa contribuabililor constă în furnizarea de 
informa Ńii cu caracter general , în legătură cu modul în care contribuabilii trebuie să 
procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaŃii 
legale, in cazul de fata, folosind aplicatia informatica a DGTI, organul fiscal teritorial a 
efectuat o simulare privind calculul taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, 
stabilind nivelul acesteia si emitandu-i petentei inscrisul-simulare "Taxa speciala pentru 
autoturisme si autovehicule". 
 In conditiile prezentate, organele de solutionare r etin faptul ca inscrisul de 
fata nu reprezinta un act administrativ fiscal, sus ceptibil de a fi contestat. 
 De asemenea retin faptul ca obiectul contestaŃiei îl pot constitui numai sumele şi 
măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanŃă sau în actul 
administrativ fiscal,  respectiv ca numai titlul de creanta este susceptibil de a fi 
contestat. 
 Totodata, s-a retinut ca prin inscrisul  "Taxa speciala pentru autoturisme si 
autovehicule", nu sunt stabilite sume in sarcina contribuabilului, reprezentand rezultatul 
furnizarii unor informatii cu caracter general privind nivelul taxei speciale pentru 
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autoturisme si autovehicule, emis de organul fiscal, in regim de asistenta contribuabili, 
la cererea acestuia. 
  
 In drept , cauzei ii sunt aplicabile prevederile OMEF nr. 418/2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind calculul taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, 
coroborate cu dispozitiile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se stipuleaza: 
 *OMEF nr. 418/2007 pentru aprobarea Procedurii privind calculul taxei speciale 
pentru autoturisme şi autovehicule(MO nr. 448/02.07.2007); 
 [...] 
 1. (1) Persoanele fizice şi juridice care datorează taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule pot solicita organului fiscal competent calculul acesteia pe 
baza cărŃii de identitate a vehiculului, prezentată în original. 
 [...] 
 (2) Calculul taxei speciale se face în conformitate cu metodologia prevăzută în 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
utilizându-se aplicaŃia informatică realizată de către DirecŃia generală a tehnologiei 
informaŃiei în acest scop. 
 3. Modul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule se 
reflectă în documentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
procedură. 
 4. (1) Documentul privind modul de calcul al taxei speciale pentru 
autoturisme şi autovehicule se emite în regim de asisten Ńă contribuabililor, se 
elibereaz ă pe loc solicitantului şi nu poart ă ştampila unit ăŃii fiscale. 
 [...] 
 *OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(MO nr. 
513/2007), cu modificarile si completarile ulterioare; 
 [...] 
 Art. 205 Posibilitatea de contestare 
 (1) Împotriva titlului de creanŃă, precum şi împotriva altor acte administrative 
fiscale se poate formula contestaŃie potrivit legii. 
 [...] 
 Art. 206 Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
 [...] 

(2) Obiectul contestaŃiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 
înscrise de organul fiscal în titlul de creanŃă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu 
excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ 
fiscal. 

 [...] 
 Avandu-se in vedere considerentele de fapt si de d rept prezentate, 
urmeaza sa fie respinsa ca fiind fara obiect, conte statia in cauza, introdusa 
pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehi cule in suma de ..... lei. 

 
 

* 
                                                               *   * 
  

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 109/2009 privind organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, 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, directorul executiv al Direc Ńiei Generale 
a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Teleorman 

 
 
    

D  E  C  I  D  E : 
 
 
 
Art.1.  Se respinge  ca fiind fara obiect contesta Ńia formulat ă de SC ..... SRL -

Alexandria, prin imputernicit Cabinet de Avocat ... .., pentru suma de ..... lei, 
reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule. 
 

Art. 2.  Decizia poate fi atacată la instanŃa de contencios administrativ 
competentă în termen de 6 luni de la data comunicării.  
 

Art. 3.  Prezenta a fost redactată în 4 exemplare, egal valabile, comunicate celor 
interesaŃi.  
 

Art. 4.  Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii.      

 
 
 
 

  
            
             Director Executiv 
 
 
 
 
 


