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DECIZIA  NR.137 /xx.xx.2008
privind solutionarea contestatiei formulata de

Dl .xx ,str.xx   ,
nr.xx  Sibiu.

                    Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu a fost sesizata de
Administratia Finantelor Publice  a Municipiului   Sibiu  , prin adresa  inregistrata cu

nr. xx/xx.2008 , asupra contestatiei  formulate de   , Dl .xx,
str.  Rahova   nr xx  Sibiu  ,   impotriva Deciziei  de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule  nr. xx/xx.2008  .

                         Contestatia a fost  depusa in termenul  impus de art.207(1) din OG 92/2003
® , fiind inregistrata la organul de inspectie fiscala  cu nr.xx din  data de 07.11.2008 iar la
Directia Generala a  Finantelor Publice a Judetului Sibiu cu nr.xx/xx2008 .

                         Petentul contesta suma de xx lei taxa pe  poluare pentru autovehicule .

                      I.   Prin contestatia formulata petentul nu este de acord cu modul de calcul al
taxei  in suma de xx lei , considerind “ conditionarea  primei inmatriculari interne a
autoturismului achizitionat intracomunitar , de achitarea taxei stabilita de articolele OG
nr.50/2008 contravine dreptului comunitar   care  proteguieste principiul egalitatii si
nondiscriminarii (art. 6TUE  ) si , instituind o masura vadit discriminatorie.”

                       Noua taxa de poluare instituita prin OUG . 50/2008  este discriminatorie ,
avind o sfera de aplicabilitate restrinsa si taxand poluarea produsa de autoturismele
inmatriculate in Romania dupa data de 01.07.2008 , potrivit criteriilor alese pentru
determinarea acestei taxe .

  
                      II . Organul fiscal teritorial in baza cererii  d-lui xx  inregistrata la AFP Sibiu
cu nr.xx/xx.2008 si a documentelor de identificare  autoturismului achizitionat   emite
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule , stabilind suma de plata de xx
lei  , aplicind elementele  de calcul prevazute de OUG nr. 50/2008 .

                      III. Fata de cele prezentate la pct.I si II din cuprinsul deciziei sunt aplicabile
urmatoarele prevederi legale :

• art.6  din OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
unde se stabileste modul de calcul al taxei :

“    1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3,
taxa se calculeaz� pe baza emisiilor de dioxid de carbon [CO(2)] �i
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a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO(2), prev�zute în anexa
nr. 1, �i a normei de poluare �i a taxei specifice exprimate în
euro/1 cmc, prev�zute în anexa nr. 2, �i a cotei de reducere a
taxei, prev�zut� în coloana 2 din anexa nr. 4,....”

• art. 1 , alin.  (1) si (3)  din OG. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala
mentioneaza faptul ca:

                  “ Prezentul cod reglementeaz� drepturile �i obliga�iile
p�r�ilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea
impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat �i bugetelor
locale, prev�zute de Codul fiscal “

            “(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor,contribu�iilor
�i a altor sume datorate bugetului general consolidat se în�elege
ansamblul activit��ilor desf��urate de organele fiscale în leg�tur� cu:

    a) înregistrarea fiscal�;
    b) declararea, stabilirea, verificarea �i colectarea impozitelor,
taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general
consolidat;
    c) solu�ionarea contesta�iilor împotriva actelor administrative
fiscale.

• art.5 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (R)  unde se
mentioneaza :

                 “Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile
legisla�iei fiscale pe teritoriul României, urm�rind stabilirea
corect� a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume
datorate bugetului general consolidat “

• art.13 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (R)  unde se
mentioneaza :
           “Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� respecte
voin�a legiuitorului a�a cum este exprimat� în lege.”

         Din cele prezentate reiese ca organele fiscale teritoriale nu au competenta
materiala de a se pronunta asupra unui act normativ emis de guvern in speta OUG
50/2008 , ci au obligatia de a aplica intocmai prevederile legale .

         Ca urmare la stabilirea sumei de plata organul fiscal teritorial a aplicat intocmai
prevederile OUG 50/2008   pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,
stabilind taxa in functie de documentele anexate  de petent la cererea pentru stabilirea
cuantumului taxei datorate  .

         Intrucat petentul nu justifica cu   documente ca fiind eronat  calculul   taxei
stabilit de organul  fiscal contestatia urmeaza a se respinge.
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                 Pentru considerentele aratate in baza art.211(5)   din OG.nr. 92/2003 (R).

D E C I D E :

        Respinge contestatia  formulata ca neintemeiata  , pentru suma  de
xx lei   , reprezentand  taxa pe poluare pentru autovehicule .

                    Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit legii in termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Sibiu.

        D I R E C T O R   E X E C U T I V ,

                                                                   VIZAT,
                                                                     SERV. JURIDIC ,

                                                                     cons. jur.

Serviciul Solutionare Contestatii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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