
     D   E   C   I   Z   I   E    nr. 242/28.10.2008                                
   privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dl.                           

inregistrata la DGFP- sub nr. .

                                           
       I. Prin contestatia formulata dl.  contesta Decizia de calcul a

taxei pe poluare pentru autovehicule nr.  prin care s-a stabilit ca si obligatie de
plata suma de  lei reprezentind taxa pe poluare pentru autovehicule.

             Petentul considera ca nelegala aceasta taxa deoarece OUG nr.
50/2008, pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, nu are putere
de lege, fiind contestata chiar si de Parlamentul Romaniei, care prin Raportul
comisiei juridice propune anularea acestei taxe pe motive ca este
neconstitutionala.

 De asemenea, este contestat modul de calcul taxei precum si faptul ca in
chitanta de incasare seria TS nr.  este gresita adresa petentului.

 Din aceste motive solicita restituirea in totalitate a taxei in valoare de  
lei, achitata in data de 28.08.2008.

      .
  II. In data de 27.08.2008 petentul a depus la AFPM  cu adresa nr.

documentatia necesara in vederea calcularii taxei pe poluare pentru
autovehiculul marca Opel Vectra identificat cu cartea de identitate seria .

   In baza solicitarii a fost intocmit Referatul de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehicule nr.  si Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr. ezultind o suma de plata de lei, achitata cu chitanta nr. .

 Taxa a fost calculata in temeiul OUG nr. 50/2008 privind instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, act normativ intrat in vigoare la data de
01.07.2008.

   Referitor la inscrierea eronata a adresei petentului pe chitanta cu care a
fost achitata taxa, aceasta este o eroare materiala care nu afecteaza
inmatricularea autovihiculului deoarece numele si codul numeric personal al
proprietarului precum si seria cartii de identitate a autovehiculului sunt corect
inscrise.           

      
   III. Avind in  vedere sustinerile petentului, documentele existente la

dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata, invocate
de catre contestator si de catre organele fiscale, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine urmatoarele:

- dl. , a achizitionat din strainatate in anul 2008 un autoturism marca
Opel, an de fabricatie 1996, avind nr. identificare  si seria cartii de identitate 
- pentru utilizarea autoturismului pe teritoriul Romaniei, acesta trebuia
inmatriculat asa cum prevede art. 11 din OUG nr. 195/2002  privind circulatia
pe drumurile publice:



             “(1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt
obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le
pune in circulatie, conform prevederilor legale.”

- pentru finalizarea procedurii de inmatriculare petentul, la data de
27.08.2008 a depus la organul fiscal cu adresa nr. documentatia necesara in
vederea calcularii taxei pe poluare pentru autovehiculul achizitionat.

- in baza solicitarii prin adresa mentionata si a documentatiei depuse de
petent organul fiscal a procedat la calculul taxei pe poluare si a emis Decizia de
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr.  rezultind o suma de plata de  
lei, achitata cu chitanta nr. 

- taxa pe poluare pentru autovehicule a fost stabilita avindu-se in vedere
prevederile art. 4 si art. 5 din OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule:  

“Obligatia de plata a taxei intervine:
    a) cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania;
    b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei
exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 9.
    ART. 5
    (1) Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala competenta.
    (2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizica sau persoana juridica,
denumite in continuare contribuabil, care intentioneaza sa efectueze
inmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezulta
elementele de calcul al taxei, prevazute in normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonante de urgenta.”

Potrivit reglementarilor legale de mai sus se retin urmatoarele:
- autoturismul s-a inmatriculat pentru prima oara in Romania
- taxa speciala s-a achitat de persoana fizica care si-a inmatriculat

autoturismul
- autoturismul achizitionat nu intra in categoria scutite de plata taxelor

speciale cum ar fi : vehicule istorice, autovehicule apartinind misiunilor
diplomatice, autovehicule apartinind persoanelor cu handicap etc. asa cum sunt
prevazute de art. 3 din OUG nr. 50/2008.

Referitor la inscrierea eronata a adresei petentului pe chitanta cu care a
fost achitata taxa, aceasta este o eroare materiala care nu afecteaza
inmatricularea autovehiculului deoarece numele si codul numeric personal al
proprietarului precum si seria cartii de identitate a autovehiculului sunt corect
inscrise.

Avind in vedere cele precizate mai sus rezulta ca organul fiscal din
cadrul AFPM , in mod legal a stabilit obligatia  de plata a taxei pe poluare
pentru autovehicule in suma de  lei , motiv pentru care se va respinge
contestatia ca neintemeiata.   



Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 4 din
OUG nr. 50/2008, coroborat cu art. 205, art. 206 si art. 216 din OG.92/2003,
republicata, titlul IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva
masurilor dispuse prin actele administrative fiscale, in baza referatului nr.   se    
                                                          

 D     E     C     I     D    E :
- respingerea  ca neintemeiata  a contestatiei  formulate   de dl.  impotriva

Deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr.  prin care s-a
stabilit ca si obligatie de plata suma de lei reprezentind taxa pe poluare pentru
autovehicule.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac
si poate fi atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul 
                                       


