
ROMANIA - Ministerul Economiei si Finantelor 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ILFOV

                                         
                         
                                          DECIZIA Nr. 34 / 2008
                              privind solutionarea contestatiei formulata de                              
                                                   S.C. ... S.R.L. impotriva
            Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../....2008   
                    emisa de Administratia finantelor publice a orasului Voluntari

Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata prin
adresa Administratiei finantelor publice a orasului Voluntari nr..../....2008 si
inregistrata sub nr..../....2008, referitoare la contestatia formulata de S.C. ... S.R.L., cu
sediul in ..., judetul Ilfov, impotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr..../....2008 emisa de Administratia finantelor publice a orasului
Voluntari.

Contestatia are ca obiect taxa pe poluare pentru autovehicule in suma de ... lei.

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, constatandu-se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1)  din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat ;

-contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual ;
-contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia de calcul al taxei pe

poluare pentru autovehicule nr..../....2008 emisa de Administratia finantelor publice a
orasului Voluntari.
              

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de S.C. ... S.R.L..

I. In contestatia formulata, societatea solicita anularea Deciziei de calcul al
taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../....2008 intrucat a fost gresit calculul
efectuat pe centralizatorul de leasing, din cauza lipsei emisiilor de CO2 de pe cartea
de identitate a vehiculului.  
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II. In referatul Administratiei finantelor publice a orasului Voluntari
nr..../....2008 cu propuneri de solutionare a contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L.
organele fiscale propun anularea Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr..../....2008, avand in vedere valoarea combinata a emisiei de CO2
(grame/km), mentionata in cartea de identitate a vehiculului.

III. Luand in considerare constatarile organului fiscal, argumentele invocate
de contestatoare in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si
prevederile legale in vigoare, urmeaza sa se admita in totalitate contestatia formulata
de S.C. ... S.R.L. si, in consecinta, sa se anuleze total Decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr..../....2008 emisa de Administratia finantelor publice a
orasului Voluntari.
      

Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii, in temeiul art.216
alin.(1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, se

                                                           DECIDE :

1. Se admite in totalitate contestatia formulata de S.C. ... S.R.L. impotriva
Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../...2008 emisa de
Administratia finantelor publice a orasului Voluntari pentru suma de ... lei.

2. Se anuleaza in totalitate Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr..../....2008. 

Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la instanta
judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

                                             DIRECTOR  EXECUTIV,
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