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                                           DECIZIA  nr.145/24.04.2009

DirecŃia   Generală  a  FinanŃelor  Publice  Mureş  a  fost  sesizată de
AdministraŃia Financiară a mun. Tg.Mureş - Serviciul Gestiune Registru Contribuabili
şi DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr..../16.04.2009, înregistrată sub
nr.../17.04.2009, asupra contestaŃiei formulate de d-na M, împotriva Deciziei de calcul
al taxei pe poluare pentru autovehicule nr...../31.03.2009, comunicată petentei la data
de 01.04.2009, prin ridicarea sub semnătură a actului.

ContestaŃia, înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş sub
nr.../07.04.2009, a fost depusă în termenul prevăzut la art.207 alin.(1) din OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Suma contestată este de ... lei reprezentând taxa pe poluare pentru
autovehicule.

Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.205, art.206 şi
art.209 alin.(1) lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P.
Mureş, prin Biroul SoluŃionare ContestaŃii, este legal învestită să se pronunŃe asupra
contestaŃiei formulate.

A) În contestaŃia înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice
Tg.Mureş sub nr..../07.04.2009, petenta solicită recalcularea taxei pe poluare pentru
autoturismul Audi A4, cu seria de şasiu ..., an de fabricaŃie 1996, norma de poluare
Euro 2, pe motiv că anexează documente noi la dosar.

B) Organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice
Tg.Mureş - Serviciul Gestiune Registru Contribuabili şi DeclaraŃii Fiscale Persoane
Fizice, urmare cererii d-nei M, [nregistrat` la organul fiscal sub nr...../03.03.2009, prin
care a solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, [n vederea efectu`rii
primei [nmatricul`ri [n România a autovehiculului marca Audi Tip B5/LADRF1/A4,
categoria auto M1, norme poluare E2, serie şasiu ..., număr omologare ..., număr
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identificare ..., an fabricaŃie 1996, serie carte auto ..., data primei înmatriculări 01
august 1995, au emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr...../31.03.2009, taxa pe poluare pentru autovehicule calculată fiind în sumă de ... lei,
în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările
ulterioare.

C) Având în vedere constatările organului de impunere, motivaŃiile
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi prevederile actelor
normative incidente în speŃă, se reŃin următoarele:

 În fapt , în urma cererii d-nei M , [nregistrat` la AdministraŃia FinanŃelor
Publice Tg.Mureş sub nr...../03.03.2009, prin care a solicitat calcularea taxei pe
poluare pentru autovehicule, [n vederea efectu`rii primei [nmatricul`ri [n România a
autovehiculului marca Audi Tip B5/LADRF1/A4, categoria auto M1, norme poluare
E2, serie şasiu ..., număr omologare ..., număr identificare ..., an fabricaŃie 1996, serie
carte auto ..., data primei înmatriculări 01 august 1995, organele fiscale au emis
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr...../31.03.2009, taxa pe
poluare pentru autovehicule calculată fiind în sumă de ... lei, în conformitate cu
prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare.

În referatul privind propunerile de soluŃionare a contestaŃiei, comunicat cu
adresa nr..../16.04.2009, înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub nr...../17.04.2009, organele
fiscale precizează faptul că, "potrivit documentaŃiei anexate la cererea de stabilire sus
menŃionată, rezultă faptul că cererea de stabilire depusă de către petentă nu intră sub
incidenŃa prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, forma anterioară introducerii
în vigoare a O.U.G. nr.218/2008, respectiv pentru autoturismul în cauză nu era
asigurată conformitatea cu prevederile art.III din O.U.G. nr.7/2009 privind
modificarea O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare, deoarece, deşi se
face dovada achiziŃionării autovehiculului anterior datei de 15.12.2008 potrivit
contractului de vânzare - cumpărare încheiat între părŃi la data de 06.12.2008, petenta
nu face dovada plăŃii integrale sau a unui avans pentru autoturismul în cauză."

În consecinŃă, organele fiscale au concluzionat că d-na M nu beneficiază
de prevederile art.II alin.(1) din OrdonanŃa de urgenŃă nr.7/2009 privind modificarea
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule, întrucât nu face dovada că este în posesia tuturor documentelor
prevăzute la art.III lit.a) din acelaşi act normativ, potrivit cărora, "Prin autovehicule
achiziŃionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie
2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se înŃelege:

a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei
de 15 decembrie 2008 şi pentru care se face dovada plăŃii integrale sau a unui
avans;[...]".

În contestaŃia formulată, d-na M solicită recalcularea taxei pe poluare
pentru autoturismul Audi A4, cu seria de şasiu ..., an de fabricaŃie 1996, norma de
poluare Euro 2, pe motiv că anexează documente noi la dosar.
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În acest sens, împreunã cu contestaŃia [nregistrat` la AdministraŃia
FinanŃelor Publice Tg.Mureş sub nr..../07.04.2009, d-na M depune [n sus\inerea
acesteia copii după contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.12.2008
între aceasta şi dl. S , domiciliat în Suedia, Kristianstadt, Polismyndigheten 1, precum
şi după facturile fiscale nr..../05.12.2008 şi nr..../28.02.2009 emise de S.C. ..... S.R.L.,
reprezentând contravaloare tractare auto Audi A4, cu numărul de înmatriculare UGH
353, documente despre care, în referatul cu propuneri de soluŃionare a contestaŃiei,
înaintat cu adresa nr...../16.04.2009, înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub
nr...../17.04.2009, organele fiscale fac doar menŃiunea că au fost prezentate de către
petentă, fără însă a analiza conŃinutul acestor documente.

Prin urmare, se reŃine că, organele fiscale, cu toate că au avut ocazia, nu
şi-au exprimat punctul de vedere faŃă de documentaŃia suplimentară anexată de petentă
la contestaŃia înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş sub
nr...../07.04.2009 şi la D.G.F.P. Mureş sub nr..../17.04.2009.

În drept , în speŃă devin incidente prevederile art.7 "Rolul activ" alin.(2)
şi alin.(3) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, potrivit cărora:

"(2) Organul fiscal este îndreptăŃit  să examineze, din oficiu, starea de
fapt, să obŃină şi să utilizeze toate informaŃiile şi documentele necesare pentru
determinarea corectă a situaŃiei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuată
organul fiscal va identifica şi va avea în vedere toate circumstanŃele edificatoare ale
fiecărui caz.

(3) Organul fiscal are obligaŃia să examineze în mod obiectiv starea
de fapt, precum şi să îndrume contribuabilii pentru depunerea declaraŃiilor şi a
altor documente, pentru corectarea declaraŃiilor sau a documentelor, ori de câte
ori este cazul."

Astfel, potrivit normelor legale menŃionate anterior, organul fiscal trebuie
să depună toate diligenŃele pentru determinarea corectă a situaŃiei fiscale a
contribuabilului  şi în acest scop să-şi exercite rolul său activ, fiind îndreptăŃit să
obŃină şi să utilizeze toate informaŃiile şi documentele pe care le consideră utile în
funcŃie de circumstanŃele fiecărui caz în parte şi de limitele prevăzute de lege.

Având în vedere cele anterior menŃionate, precum şi faptul că organele
fiscale nu s-au pronun\at asupra documentelor prezentate de petentã [n sus\inerea
contesta\iei, de]i aveau această posibilitate prin referatul cu propuneri de soluŃionare,
transmis cu adresa nr...../16.04.2009, înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub
nr...../17.04.2009, se impune reverificarea tuturor documentelor justificative
prezentate de contestatoare pentru a se stabili corect dacă sunt îndeplinite condiŃiile
legale pentru ca aceasta să beneficieze de prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr.7/2009
privind modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, în speŃă devenind incidente prevederile art.216
alin.(3) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, conform cărora “Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de
soluŃionare.”
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În consecinŃă, urmează a se desfiinŃa Decizia de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehicule nr...../31.03.2009 întocmită de organele  de specialitate din cadrul
AdministraŃiei FinanŃelor Publice Tg.Mureş, urmând ca organele fiscale să procedeze
la emiterea unei noi decizii Ńinând cont de prevederile pct.12.7 şi pct.12.8 din
InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul preşedintelui
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 519/2005, precum şi prevederile legale
aplicabile speŃei, de cele reŃinute în prezenta decizie şi de documentele prezentate de
petentă în susŃinerea contestaŃiei.

Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative
enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se 

                                         

                                      DECIDE

DesfiinŃarea  Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr..../31.03.2009, emisă de organele de specialitate ale AdministraŃiei FinanŃelor
Publice Tg.Mureş - Serviciul Gestiune Registru Contribuabili şi DeclaraŃii Fiscale
Persoane Fizice, urmând ca organele fiscale să procedeze la emiterea unei noi decizii
Ńinând cont de prevederile legale aplicabile în speŃă şi de cele precizate prin prezenta
decizie.

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.

                             DIRECTOR EXECUTIV,   
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