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DECIZIA nr. 67/11.08.2011
privind modul de soluţionare a contestaţiei formulate de

PG
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor

Publice a  judeţului V sub nr. ---- din 08.07.2011

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului V a fost sesizată de către 
Administraţia  Finanţelor  Publice  a  municipiului  V,  prin  adresa  nr.  ----  din  data  de 
08.07.2011,  asupra  contestaţiei  formulată  de  domnul  PG,  având  CNP  1----  cu 
domiciliul în comuna C...., judeţul V .
       Prin contestaţia formulată domnul PG,contestă adresa nr. ----/30.05.2011 emisă 
de către AFP V,prin care s-a respins cererea de restituire a taxei pe poluare pentru 
autovehicule în sumă de xxxx lei, achitată la Trezoreria V cu chitanţa seria TS5 nr. 
......
             Constatând ca, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 207 
alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicata, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului V este investită 
să soluţioneze contestaţia formulată de domnul PG. 

Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
           I. Prin contestaţia formulată domnul PG,contestă adresa nr. ----/30.05.2011 
emisă de către AFP V,prin care s-a respins cererea de restituire a taxei pe poluare 
pentru autovehicule în sumă de xxxx lei, achitată la Trezoreria V cu chitanţa seria TS5 
nr. 4417295.
 II.  Urmare a cererii de calculul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ---- 
din 25.02.2009, depusă la organul fiscal de către domnul PG , în vederea efectuării 
primei  înmatriculări  în  România  a  autovehiculului  marca  OPEL,  Tip  ----,  categoria 
auto: M1, Norma de poluare: E 2, serie şasiu:-------, nr. omologare :------, serie carte 
auto -----, data primei înmatriculări: 26.05.1997, Administraţia Finanţelor Publice V a 
emis,  în  baza  O.U.G.  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule, cu modificările si completările ulterioare şi a Normelor metodologice de 
aplicare, aprobate prin H.G. nr. 686/2008, pe numele domnului  PG decizia de calcul 
al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ----/27.02.2009 stabilind ca datorată suma 
de xxxx lei.
       Ulterior domnul PG depune la AFP V, cererea de restituire a taxei pe poluare, 
inregistrată cu nr.---/25.05.2011, achitată la Trezoreria V cu chitanţa seria TS5 nr. --- 
in suma  de xxxx lei . 

 Prin  adresa  nr.  ----  din  30.05.2011,  A.F.P.  a  municipiului  V  a  comunicat 
contribuabilului că nu i se poate restitui taxa pe poluare întrucât nu există cadru legal.

III. Având  în  vedere  susţinerile  contestatarului,  documentele  existente  la 
dosarul cauzei şi prevederile legale în vigoare în perioada verificată, invocate de către 
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contestatar  şi  de  către  organul  fiscal,  compartimentul  investit  cu  soluţionarea 
contestaţiei reţine următoarele:

PG  prin cererea de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule înregistrată la 
AFP  V  sub  nr.----  din  25.02.2009  a  solicitat  calcularea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule în vederea efectuării primei înmatriculări a autovehiculului  marca OPEL, 
Tip  J--------,  categoria  auto:  M1,  Norma  de  poluare:  E  2,  serie  şasiu:  ------,  nr. 
omologare :---------, serie carte auto H060371, data primei înmatriculări: 26.05.1997, 
Administraţia  Finanţelor  Publice  V  a  emis,  în  baza  O.U.G.  nr.  50/2008  pentru 
instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  cu  modificările  si  completările 
ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 686/2008, pe 
numele domnului  PG Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ----
/27.02.2009 stabilind ca datorată suma de xxxx lei, pe care domnul PG  o achita la 
Trezoreria Municipiului V  cu chitanta -------- din data 03.03.2009 ,fara a contesta  în 
termenul  legal  ,  titlul  de  creanţa  in  baza  caruia  a  achitat  taxa  pe  poluare  pentru 
autovehicule,respectiv decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr.----/27.02.2009.
     Ulterior prin adresa ----/25.05.2011, depusa la AFP V ,a solicitat restituirea sumei 
de 6520 lei  achitata cu  chitanta  nr.--------/03.03.2009 cu titlu de taxa pe poluare 
pentru autovehicule.
        AFP a municipiului V, prin adresa nr ----/30.05.2011, comunica domnului PG,ca 
nu exista cadrul legal privind restituirea  taxei pe poluare, drept pentru care  sunt in 
imposibilitatea de a onora favorabil solicitarea de restituire a taxei pe poluare .
        In aceste conditii,  in data de 04.07.2011, domnul PG  depune  la AFP V, 
contestatia  inregistrata  cu  numarul  -----,formulată  împotriva  răspunsului  emis  de 
organul  fiscal  prin  adresa  nr.----/30.05.2011,  solicitănd  restituirea  taxei  pe  poluare 
pentru autovehicule în sumă de 6,520 lei ,contestatie pe  care  AFP V,o transmite spre 
solutionare  compartimentului  de specialitate din cadrul DGFP V cu adresa nr. ----
/08.07.2011.
           Avînd  in vedere ca  domnul PG, contesta o adresa si  nu un titlu de creanta, 
pentru  soluţionarea  contestaţiei,  organul  de  soluţionare  trebuie  să  aibă  în  vedere 
prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  92/2003 privind Codul  de procedură  fiscală, 
republicată, la art. 205, alin. (1), care precizează:

“Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative  

fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă  
de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune a celui care se consideră lezat în drepturile  
sale printr-un act administrative fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii.”

Potrivit  Hotărârii  Guvernului  nr.  1050/2004  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată:

107.1  “ Titlul de creanţă este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se  
individualizează  obligaţia  de  plată  privind  creanţele  fiscale,  întocmit  de  organele  
competente sau de alte persoane îndreptăţite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a/ decizia de impunere emisă de organele competente, potrivit legii;
b/ declaraţia fiscală, angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor  

prin care acesta declară obligaţiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de  
către plătitor, potrivit legii;

c/ decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată, pentru  
creanţele fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite de  
organele fiscale;”

Având  în  vedere  dispoziţiile  legale  mai  sus  citate  se  impune  a  se  face 
precizarea că organul specializat de soluţionare a contestaţiilor din cadrul DGFP V 
este  competent  a  se  pronunţa  aupra  contestaţiilor  formulate  împotriva  măsurilor 
înscrise în actele mai sus menţionate.
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Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, titlul IX, art. 209, 
alin.  (2)  “Contestaţiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative  se 
soluţionează de către organele fiscale emitente.”

Ordinul ANAF nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
prevede la pct. 5.3: “Alte acte administrative fiscale pot fi: dispoziţia de măsuri, decizia  
privind stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală,  
notele de compensare, inştiinţări de plată, procesul – verbal privind calculul dobânzilor  
cuvenite contribuabilului, declaratiile vamale de punere in libera circulatie etc.” 

Din  analiza  dosarului  contestaţiei  s-a  constatat  că  petentul  a  formulat 
contestaţie  împotriva  adresei  nr.----/30.05.2011  emisă  de  AFP  V  prin  care  i  s-a 
comunicat că nu există cadrul legal pentru restituirea taxei pe poluare în sumă de xxxx 
lei  achitată  cu  chitanţa  nr.4417295/03.03.2009  şi  nu  împotriva   “altor  acte 
administrative fiscale” motiv pentru care competenţa de soluţionare nu revine nici 
organelor fiscale emitente aşa cum prevede textul de lege citat mai sus. 

Având  în  vedere  aceste  dispoziţii  imperative  ale  legii,  cererea  formulată  de 
domnul PG, de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule , intră sub incidenţa 
prevederilor  Legii  nr.  554/2004 privind Contenciosul  admistrativ,  motiv  pentru  care 
DGFP V nu se poate investi cu soluţionarea cererii, competenţa aparţinând instanţelor 
judecătoreşti. 

Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul art. 205, art. 
206 şi  art.  216 din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind Codul  de procedură 
fiscală,  republicat,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  titlul  IX,  privind 
soluţionarea  contestaţiilor  formulate  împotriva  măsurilor  dispuse  prin  actele 
administrative fiscale, se

D E C I D E

1. Constatarea necompetenţei materiale de soluţionare a D.G.F.P. a judeţului 
V pentru cererea de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule în sumă de xxxx 
lei solicitată de domnul PG .

2. Prezenta  decizie  se  comunică  domnului  PG,  cu  domiciliul  în  comuna 
Costeşti, judetul V .

3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 
poate  fi  atacată  la  Tribunalul  Judetean  V  în  termen  de  6  luni  de  la  comunicare, 
conform  art.  218(2)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală, 
republicată.

                                  DIRECTOR EXECUTIV,
   

Red./dact. 4 ex. 
D.B.

3


