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                                      REFERAT, 

 

                                                    DECIZIA NR.127
                                                    DIN  26.10.2010

                              Privind : solutionarea contestatiei formulate de 
                                   p.f.X, din loc…., judetul ……. 
                         depusa si inregistrata la D.G.F.P…… sub nr….

     Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de p.f.X cu domiciliul 
in…., str., nr., bl.,sc.,et., ap, judetul …, prin contestatia depusă si înregistrată la D.G.F.P…. 
sub nr. si la Administratia Finantelor Publice a municipiului ….sub nr. 

  Petentul  contestă  măsura  de  virare  la  bugetul  statului  a  sumei  totale  de  ….lei 
reprezentând  contravaloare taxa pe poluare pentru autovehicule stabilită prin decizia de 
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr….. din data de …..

       Contestaţia a fost depusă în termenul legal  prevăzut de art.207 din O.G.nr.92/2003 
republicată, privind Codul de procedură fiscală, astfel: decizia nr… a fost emisă în data de 
…si primita de petent la data de ….conform semnaturii acestuia de pe decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr…./….. aflata in copie xerox la dosarul cauzei, iar 
contestaţia a fost depusă la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea sub nr. si la 
Administratia Finantelor Publice a municipiului ….sub nr.

      Prin urmare, constatând că sunt îndeplinite prevederile art.205, art.206 privind „forma 
si  conţinutul  contestaţiei”  şi  art.209,  alin.(1)  lit.a)  privind  „organul  competent”  din 
O.G.nr.92/2003  republicată  privind  Codul  de  procedură  fiscală  –  D.G.F.P.Vrancea,  prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii este legal investită să analizeze contestaţia formulată de p.f. X 
cu domiciliul în localitatea…, str., nr., bl.,sc.,et., ap., judeţul Vrancea .  

I. Prin contestaţia formulată, petenta invocă urmatoarele argumente :

       „…contest  decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  emisa  de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Focsani in data de….., pentru urmatoarele 
motive :
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        Prevederile dispozitiilor art.214/1 – 214/3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
referitoare la stabilirea taxei pe poluare contravine prevederilor art.25, 28 si 90 din Tratatul 
CE, tratat la care Romania a aderat.

       Prin urmare, consideram ca taxa a fost stabilita si perceputa in mod nelegal, motiv 
pentru care solicitam restituirea acesteia.”

            II. Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Focsani a stabilit  în sarcina 
petentului prin decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr. din data de …..
obligaţia fiscală în sumă totală de …..lei, reprezentând contravaloare taxă pe poluare pentru 
autovehicule. 

        Cu adresa nr…../…..,  se primeste de la reprezentantii  Administratiei  Finantelor 
Publice a municipiului Focsani, referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei .

             III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi având în vedere 
motivaţiile emise de petent, au rezultat următoarele aspecte :

     Cauza supusă soluţionării o constituie faptul dacă petentul datorează suma 
totală  de  …..lei  reprezentând  contravaloare  taxă  pe  poluare  pentru  autovehicule 
stabilită prin decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr. din data de 
….de către reprezentanţii Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului Focsani.

            P.f.X are domiciliul în localitatea Focsani, str., nr., bl., sc., et., ap., judeţul Vrancea.

       În fapt, la data de ….s-a emis decizia de calcul a taxei pe poluare nr…, prin care 
reprezentanţii  Administraţiei  Finanţelor  Publice  a  municipiului  Focsani,  au  stabilit  ca 
obligaţie fiscală de plată suma de …..lei, reprezentând contravaloare taxă pe poluare .

      Contestaţia a fost depusă la D.G.F.P.Vrancea sub nr. si la Administratia Finantelor 
Publice a municipiului Focsani sub nr..

      În drept, în vederea soluţionarii contestaţiei, organul competent din cadrul Direcţiei 
Generale  a  Finanţelor  Publice  Vrancea  a  avut  în  vedere  prevederile  art.6,  alin.(1)  din 
Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule, unde se precizează expres faptul că :

    „Art.6 (1) Suma de plată reprezentând taxă se calculează pe baza elementelor prevăzute 
în anexele nr.1-4, după cum urmează :

a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 
sau Euro 6 :

1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe 
baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) şi a taxei specifice exprimate în euro/1 gram 
CO2, prevăzute în anexa nr.1, şi a normei de poluare şi a taxei specifice exprimate în 
euro/1 cmc, prevăzute în  anexa nr.2,  şi  a  cotei  de reducere a taxei,  prevăzută în 
coloana 2 din anexa nr.4, după formula :

Suma de plata = [(A x B x
100
30

) + ( C x D x 
100
70

)] x 
100

)100( E−
,

    unde :
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    A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km ;

    B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr.1;

    C = cilindree (capacitatea cilindrică ) ;

    D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr.2 ;

    E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr.4 ;”

     Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată 
menţionează :

      „12. Instrucţiuni pentru aplicarea art.185 – Soluţii asupra contestaţiei 

       12.1 Contestaţia poate fi respinsă ca :

          a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în 
susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ 
fiscal atacat ;”

          În speţă, referitor la suma de ….lei reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule 
contestată de petent,  facem menţiunea că aceasta este reglementată de  Ordonanţa de 
Urgenţă nr.50/2008 pentru instituirea taxei  pe poluare pentru autovehicule,  fiind o 
taxă  legală  şi  corect  calculată,  pe  baza  cărţii  de  identitate  a  autovehiculului 
prezentată în original şi copie de către solicitant.

         Taxa pe  poluare  contestată  a  fost  calculată  conform  art.6,  alin.(1),  lit.a)  din 
Ordonanţa  de  Urgenţa  nr.50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule după formula :

Suma de plata = [(A x B x
100
30

) + ( C x D x 
100
70

)] x 
100

)100( E−
,

    unde :

    A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km ;

    B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr.1;

    C = cilindree (capacitatea cilindrică );

    D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr.2 ;

    E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr.4.

    Suma de plata =[( x  x 30/100) + ( x  x 70/100)] x [( 100 - )/100] = =( + ) x  =  x  = euro .

    1 euro =…. lei 

    euro x lei/euro = … lei .
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    Rezulta ca suma de plata este ….lei

    Aşadar,  suma de …..lei  stabilită  prin  decizia  de calcul  a  taxei  pe poluare  pentru 
autovehicule din data de….., a fost corect calculată de către reprezentantii Administraţiei 
Finanţelor  Publice a municipiului  Focsani,  în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de 
Urgenţă nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

          În contextul considerentelor prezentate mai sus, pentru contestaţia formulată de către 
p.f.X cu domiciliul în localitatea Focsani, str., nr., bl., sc., et., ap., judeţul Vrancea, împotriva 
deciziei nr…., se va propune respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată .

         Având în vedere aspectele prezentate mai sus, în temeiul actelor normative precizate 
în  decizie,  precum şi  art.216  din  O.G.  92/2003  republicată  privind  Codul  de  procedură 
fiscală, se 

                                                         D E C I D E :

         Respingerea contestaţiei ca fiind neîntemeiată pentru suma totală de …..lei, 
reprezentând contravaloare taxă pe poluare stabilită de către reprezentanţii Administraţiei 
Finanţelor Publice a municipiului Focsani prin decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr….. din data de……. 

         Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 6 luni 
de la data comunicarii, conform prevederilor legale.

Director Executiv
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