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DECIZIA NR. 104/10.09.2008
  privind solutionarea contestatiei formulate de 

                                                    d-na X
   inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi

 sub nr. ........................

 Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, prin
Biroul Solutionare Contestatii, a fost sesizata de Administratia Finantelor
Publice a Municipiului Iasi, prin adresa nr. ........, cu privire la contestatia
formulata de catre d-na X cu domiciliul in Iasi, sos. .......... jud. Iasi, avand
cod numeric personal ......................
 Contestatia este formulata impotriva Deciziei de calcul a taxei pe
poluare pentru autovehicule nr. ........ emisa de Administratia Finantelor
Publice a Municipiului Iasi.

Suma contestata, in valoare de S lei, reprezinta taxa pe poluare
pentru autovehicule.

Contestatia a fost depusa in data de 28.07.2008 la Administratia
Finantelor Publice a Municipiului Iasi, unde a fost inregistrata sub nr. 90053,
in termenul legal de 30 de zile prevazut de art. 207 alin. (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca actul administrativ
fiscal contestat a fost comunicat petentei in data de 23.07.2008, prin
ridicarea acestuia sub semnatura.

Contestatia este semnata de catre d-na X.
Contestatia este insotita de referatul cu propuneri de solutionare

nr. ........, semnat de conducatorul organului care a incheiat actul atacat,
respectiv Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi, in care se
mentioneaza ca “Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr. ............. este emisa cu respectarea prevederilor legale si nu exista temei
legal in sustinerea revocarii acestora”.

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, prin Biroul
Solutionare Contestatii, constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art. 205
alin. (1), art. 206, art. 207 si art. 209 alin. (1) lit. (a) din Ordonanta
Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, este investita sa se pronunte asupra
contestatiei.
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  ROMANIA - Ministerul Economiei si Finantelor 

  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
 Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi



I. D-na X contesta Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru
autovehicule nr. ............. emisa de Administratia Finantelor Publice a
Municipiului Iasi  deoarece o considera netemeinica si nelegala.

Mentioneaza ca in cazul in care nu se va da curs solicitarii sale
se va adresa instantelor de judecata spre competenta solutionare.

II. Organul fiscal din cadrul Administratiei Finantelor Publice
a Municipiului Iasi, in baza cererii depuse de contestatoare si inregistrata
sub nr. ........ si in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si
completarile ulterioare, a emis Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru
autovehicule nr. ....... prin care a stabilit in sarcina d-nei X o taxa pe poluare
in suma de S lei pentru autovehiculul marca Opel Astra cu numar de
identificare ....................

III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si
avand in vedere reglementarile legale in vigoare in perioada verificata,
se retin urmatoarele:

In fapt, in data de 23.07.2008, d-na X a depus la Administratia
Finantelor Publice a Municipiului Iasi cererea de calcul a taxei pe poluare nr.
......, prin care solicita stabilirea taxei pe poluare in vederea platii.

In aceeasi data, in baza cererii si a documentelor depuse de
contestatoare, Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi a emis
Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ....... care a
stabilit o taxa pe poluare in suma de S lei.

Impotriva acestei decizii d-na X formuleaza contestatie
mentionand faptul ca o considera netemeinica si nelegala.

In drept, in speta sunt aplicabile prevederile art. 2, art. 3, art. 4 si
art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile
ulterioare:

“ART. 2
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele expresii
semnifica:
    a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost
niciodata vandut anterior intr-un alt scop decat al revanzarii sau livrarii sale
si care astfel nu a mai fost niciodata inmatriculat;[...]

ART. 3
    (1) Intra sub incidenta taxei autovehiculele din categoriile
M(1)-M(3) si N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite in RNTR2.[...]

ART. 4
    Obligatia de plata a taxei intervine:
    A)  cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in
Romania;[...]

ART. 5
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    (1) Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala competenta.
    (2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizica sau persoana juridica,
denumite in continuare contribuabil, care intentioneaza sa efectueze
inmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezulta
elementele de calcul al taxei, prevazute in normele metodologice de aplicare
a prezentei ordonante de urgenta.[...]”

Se retine faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule a intrat in
vigoare la data de 1 iulie 2008, fiind emisa in scopul asigurarii protectiei
mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru imbunatatirea
calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile limita prevazute de legislatia
comunitara in acest domeniu si tinand cont de necesitatea adoptarii de
masuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile,
inclusiv a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.

Prin urmare, cata vreme legislatia fiscala prevede in mod expres
plata unei taxe pe poluare pentru autovehicule cu ocazia primei inmatriculari
in Romania a acestuia, aceasta taxa este legal datorata, contestatia
formulata de d-na X urmand sa fie respinsa, ca neintemeiata.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 2, art. 3,
art. 4 si art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si
completarile ulterioare si art. 216 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, si in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr.
1414/2005, Directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a
Judetului Iasi,

DECIDE:

Art. 1 Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de
d-na X pentru suma totala de S lei reprezentand taxa pe poluare pentru
autovehicule.

Art. 2 Serviciul secretariat - administrativ va comunica prezenta
decizie contestatoarei si Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Iasi,
spre a fi dusa la indeplinire.

In conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, decizia emisa ca urmare a solutionarii
contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

Impotriva prezentei decizii contestatoarea poate formula actiune
in contencios administrativ, in termen de 6 luni de la comunicare, la
Tribunalul Iasi. 
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