
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
JUDETUL 
BIROUL SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

                        Decizia nr.137 din 06.07.2009 

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului     a fost
sesizata de catre Administratia Finantelor Publice   prin adresa nr.     
din 03.06.2009, asupra contestatiei formulate de catre X, inregistrata
la Directia Generala a Finantelor Publice a judetului  sub nr.   din
05.06.2009.

Contestatia a fost formulata impotriva deciziei de calcul a
taxei pe poluare pentru autovehicule nr.  din 14.05.2009 emisa de
Administratia Finantelor Publice    si are ca obiect suma de  lei,
reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207
alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute
de art.205 alin.(1) si 209 alin(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003,
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a judetului   este
investita sa se pronunte asupra contestatiei.

I. Prin contestatia formulata, X solicita restituirea sumei de  
 lei, reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule, intrucat in
mod nelegal si tendentios, la calculul taxei pe poluare pentru
autovehicule a fost redusa vechimea masinii de la 8-9 ani la 7-8 ani,
stabilind data primei inmatriculari ca fiind 31.12.2001. Din actele
autovehiculului rezulta ca data primei inmatriculari a fost anul 2001.
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Intrucat anul 2001 incepe la 01.01.2001 si se sfarseste la 31.12.2001,
data de referinta logica si legica care trebuia sa fie luata in
considerare este 01.01.2001, caz in care taxa pe poluare pentru
autovehicule ar fi fost de    lei si nu de    lei.

II. Administratia Finantelor Publice   a emis decizia de
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr.  din 14.05.2009 ca
urmare a cererii formulate de X, inregistrata la Administratia
Finantelor Publice   sub nr.   din 13.05.2009, prin care a solicitat
stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, in vederea primei
inmatriculari in Romania a autovehiculului marca SUZUKI, tip
FJ/2/JIMNY, categorie M1, norma poluare E2, serie sasiu  , anul
fabricatiei 1999, serie carte auto   , data primei inmatriculari anul
2001, stabilind suma de plata de   lei prin aplicarea elementelor de
calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

III. Luand in considerare sustinerile contestatorului,
constatarile organelor fiscale, documentele existente la dosarul
contestatiei, precum si actele normative invocate de organele fiscale,
s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului    
este investita sa se pronunte daca X datoreaza taxa pe poluare
pentru autovehicule in suma de   lei stabilita prin decizia de
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr.  din 14.05.2009,
emisa de organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor
Publice    .

In fapt, prin cererea inregistrata la Administratia Finantelor
Publice  sub nr.   din 13.05.2009, X a solicitat stabilirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, in vederea primei inmatriculari in
Romania a autovehiculului marca SUZUKI FJ/2/JIMNY, seria carte
auto  , anul fabricatiei 1999 si data primei inmatriculari anul 2001.

Administratia Finantelor Publice     a emis decizia de calcul
a taxei pe poluare pentru autovehicule nr.   din 14.05.2009, prin
aplicarea elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a
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Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, stabilind taxa pe poluare pentru autovehicule de    lei,
luand ca data a primei inmatriculari a autoturismului in speta data de
31.12.2001.

X a achitat cu chitanta nr.   din 27.05.2009 la Trezoreria    
taxa pe poluare pentru autovehicule in suma de     lei.

Impotriva deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru
autovehicule nr.  din 14.05.2009, X a formulat contestatie, prin care a
solicitat restituirea sumei de  lei, considerand ca autovehiculul in
speta are o vechime de 8-9 ani si nu de 7-8 ani, cum l-a incadrat
organul fiscal, considerand data primei inmatriculari 31.12.2001 si nu
01.01.2001, situatie in care taxa pe poluare pentru autovehicule ar fi
fost de    lei.

In drept, art.5 alin.(1) si (2) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, prevede:

“ (1) Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala
competenta.

(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizica sau
persoana juridica, denumite in continuare contribua bil, care
intentioneaza sa efectueze inmatricularea autovehic ulului va
depune documentele din care rezulta elementele de c alcul al
taxei, prevazute in normele metodologice de aplicar e a prezentei
ordonante de urgenta.”

Art.6 alin.(4) si (5) din acelasi act normativ precizeaza:
“(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculeaza î n

functie de data primei înmatriculari a acestuia.
(5) Atunci când persoana care solicita înmatricular ea

autovehiculului nu poate face dovada datei primei î nmatriculari a
autovehiculului, taxa se calculeaza pe baza element elor aferente
unui autovehicul similar cu o vechime de pâna la o luna.”

Tinand seama de prevederile legale citate, precum si de
faptul ca din documentele depuse la dosarul contestatiei, data primei
inmatriculari este anul 2001, fara a fi specificata ziua si luna, se retine
ca, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice    au
procedat corect la stabilirea vechimii autovehiculului rulat marca
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SUZUKI FJ/2/JIMNY de 7-8 ani, luand in calcul ca data a primei
inmatriculari data de 31.12.2001. 

Avand in vedere cele precizate in continutul deciziei se
retine ca, X datoreaza taxa pe poluare pentru autovehicule in suma
de    lei si nu de    lei, motiv pentru care contestatia urmeaza sa fie
respinsa ce neintemeiata.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in
temeiul prevederilor art.210 si art.216 alin.(1) din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
se

  DECIDE 

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de X,
cu domiciliul in     , str.   , nr.  /  , judetul   .

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul    in termen
de 6 luni de la data comunicarii.
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