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      DECIZIA   NR.         din    .06.2009

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulat ă de domnul TI cu
domiciliul în loc. O, jude Ń Vâlcea, înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor
Publice a jude Ńului Vâlcea.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de către
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Oraşului Băbeni, prin adresa nr. ... din 11.05.2009
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a jud. Vâlcea sub nr. ../12.05.2009,
cu privire la contestaŃia formulată de d-nul TI cu domiciliul în localitatea O, judeŃ Vâlcea ,
înregistrată la aceasta sub nr. ../ 06.05.2009.

ContestaŃia are ca obiect suma de .. lei  reprezentând taxă de poluare pentru
autovehicule, stabilită prin Decizia de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule din
03.04.2009 întocmită de organele de impunere din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor
Publice a Oraşului Băbeni, comunicată la data de 03.04.2009, conform semnăturii de
primire existentă pe exemplarul de decizie anexat la dosarul cauzei.

ContestaŃia a fost formulata si transmisa prin posta la data de 04.05.2009,
conform stampilei de pe plicul anexat la dosarul contestatiei,  fiind semnata de dl. TricuŃă
Ion, indeplinindu-se astfel dispoziŃiile art. 206 lit. e) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, şi a fost depusă termenul de 30 de zile prevăzut la art.
207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1), art.
207 şi art. 209, alin.1, lit.a din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură
fiscală, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să
soluŃioneze contestaŃia formulată de dl. TI pentru suma de .. lei.

Procedura legală fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. Din analiza documentelor existente la dosarul ca uzei se constat ă
urm ătoarele:

A. D-nul TI din localitatea O, jud.Vâlcea contestă Decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule din /03.04.2009 emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a
Oraşului Băbeni, motivând următoarele :

Petentul invoca că acesta nu contestă corectitudinea  stabilirii "taxei de poluare"
prin contestaŃia astfel formulata, ci legalitatea acestei taxe în raport de nomele
comunitare prevăzute de art. 25, art. 28, art. 30 şi art. 90 din Tratatul ComunităŃii
Europene (TCE), solicitând revocarea deciziei de calcul a "taxei de poluare" pentru
autovehiculul achiziŃionat din Austria - Ńară membră a U.E.

Relativ la obligaŃia de plată  a taxei care intervine cu ocazia primei inmatriculări a
unui autovehicul în Romania legiferată prin OUG nr. 50/ 2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, petentul invocă că textul nu face distincŃia nici între
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autoturismele produse în România şi cele în afara acesteia, nici între autoturismele noi şi
cele second-hand.

De aici rezultă, spune petentul că taxa pe poluare este datorată numai pentru
autoturismele pentru care se face prima înmatriculare în România, nu şi pentru cele
aflate deja în circulaŃie înmatriculate în Ńară.

Petentul susŃine aşadar că se creează o diferenŃă de tratament fiscal între
maşinile noi şi cele vechi, înmatriculate în România după intrarea în vigoare a OUG 50/
2008.

Petentul arata că, prin prevederile OUG nr. 50/ 2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule se menŃine caracterul discriminatoriu şi ilegal al acestei taxe
fără a Ńine seama de jurisprundenŃa CurŃii Europene care consacră interzicerea taxelor
cu efect echivalent din care se constată că orice taxă pecuniară impusă unilateral asupra
mărfurilor în temeiul faptului că trec frontiera, oricare ar fi denumirea şi modul de aplicare
al acesteia, şi care, în speŃă, reprezintă o taxă de poluare, constituie o taxă cu efect
echivalent. 

În lumina celor de mai sus, spune petentul, având în vedere faptul că "taxa de
poluare" impunsă prin OUG 50/ 2008, aşa cum a fost ea modificată, se percepe doar
autovehiculelor de ocazie achiziŃionate din afara României, rezultă că "taxa de poluare",
în formularea actuală încalcă dispoziŃiile comunitare ale art. 25 şi art. 28 fiind percepută
ca o "taxă cu efect echivalent" în sensul dispoziŃiilor invocate.

Petentul mentioneaza de asemenea că, din jurisprundenŃa CurŃii Europene rezultă
incompatibilitatea acestui sistem de taxare cu articolul 90 CE , întrucât este destinată să
diminueze introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate
într-un alt stat membru UE, favorizând astfel vânzarea autoturismelor second-hand deja
înmatriculate în România sau recent prin modificarea OUG 50/ 2008 prin OG nr. 218/
2008 , vânzarea autoturismelor noi produse în România.  

Petentul spune că se creaza o discriminare realizată de legiuitor care a legat plata
taxei pe poluare de faptul înmatriculării, deşi din preambulul OUG 50/ 2008 rezultă că
s-a urmărit asigurarea protecŃiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte
pentru îmbunătăŃirea calităŃii aerului, ceea ce implică instituirea unei taxe de poluare
pentru toate autoturismele aflate în trafic, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Mai mult, arata petentul, prin modificarea OUG 50/ 2008 operată prin prevederile
OUG 208/ 2008, respectiv OUG 218/ 2008, legiuitorul transformă taxa de poluare  într-o
taxă menită să ajute industria constructoare de maşini, dându-i un pronunŃat caracter
fiscal protecŃionist la adresa unor societăŃi şi nu a mediului, aşa cum ar lăsa să se
înŃeleagă denumirea taxei.  

Pe cale de consecinŃă, aceasta solicită admiterea contestaŃiei cu consecinŃa
revocării Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule din data de
03.04.2009.

B. Prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentr u autovehicule din data de
03.04.2009, organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a Oraşului
Băbeni, au stabilit taxa pe poluare pentru autovehiculul marca VOLKSWAGEN, data
primei înmatriculări 22.06.1998, în sarcina D-lui TI, după cum urmează :

Prin cererea înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice a oraşului Băbeni din
11.03.2009, contribuabilul a solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule în
vederea efectuării primei înmatriculări a autovehiculului.

În acest sens, contribuabilul a depus la organul fiscal teritorial, următoarele
documente :

- cartea de identitate a autovehiculului;
- cerere pentru calculul taxei pe poluare la prima înmatriculare în România;
- document din care să rezulte data primei înmatriculări pentru autovehiculele

rulate care au fost achiziŃionate din alte state.
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Pe baza documentelor depuse de contribuabil şi a elementelor de calcul
prevăzute de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 50/ 2008 şi de Normele
metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/ 2008, organele
fiscale au stabilit suma de plată astfel :

Suma de plată = C x D x (100 - E),
                            ---------
                        100
    unde:
   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;

Astfel, organele fiscale au emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule din data de 03.04.2009 pentru suma de ... lei.

II. Luând în considerare constat ările organului fiscal  de impunere,
motiva Ńiile invocate de petent ă, documentele existente la dosarul cauzei, precum
şi actele normative în vigoare pe perioada supus ă impunerii, se re Ńin urm ătoarele:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este investită să se
pronunŃe dacă suma de .. lei reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, este
legal stabilită de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Oraşului Băbeni în sarcina domnului
TI din localitatea O, judeŃ Vâlcea.

În fapt , la data de 18.12.2008 domnul TI cu domiciliul în localitatea O, judeŃul
Vâlcea a solicitat prin cererea înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice a ..
calcularea taxei pe poluare pentru înmatricularea autoturismului marca VOLKSWAGEN,
data primei înmatriculări 22.06.1998, anexând la cerere documentele necesare pentru
efectuarea calculului.

La data de 18.12.2008, organul fiscal din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice
a ... a stabilit o taxa pe poluare pentru autovehicolul marca VOLKSWAGEN în baza
documentaŃiei depuse de contribuabil şi a elementelor de calcul prevăzute de OrdonanŃa
de urgenŃă a Guvernului nr. 50/ 21.04.2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr.
686/ 24.06.2008, ca fiind in suma de 32.231 lei, emitand in acest sens Decizia de calcul
al taxei pe poluare, conform Ordinului nr. 986/ 30.06.2008 pentru aprobarea procedurii
privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, neachitata.

Impotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare din 18.12.2008, domnul TI a
formulat la data de 12.01.2009 contestatie, inregistrata AFP Babeni si la DGFP Valcea,
asupra careia organele de solutionare a contestatiei s-au pronuntat prin Decizia din /
24.02.2009  in sensul respingerii ca neintemeiata a acesteia.     

La data de ....02.2009 contestatarul a formulat actiune de anulare a Deciziei
din/18.12.2008 de calcul al taxei pe poluare si la instanta de contencios administrativ din
cadrul Tribunalului Valcea solicitand inmatricularea autoturismului marca
VOLKSWAGEN, data primei înmatriculări 22.06.1998, fara plata taxei pe poluare si
anularea ca nelegala a Deciziei din /18.12.2008 emisa de AFP Babeni . 

Prin Sentinta civila din /17.03.2009, ramasa definitiva si irevocabila prin
nerecurare, instanta de judecata s-a pronuntat relativ la actiunea domnului  TI in sensul
respingerii acesteia ca nefondata . 

Insa, la data de ...03.2009, anterior pronuntarii de catre Tribunalul Valcea a
sentintei din /17.03.2009, domnul TI revine cu o noua cerere inregistrata la AFP Babeni
prin care solicita calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, in vederea efectuarii
primei inmatriculari in Romania a autovehicolului marca VOLKSWAGEN, data primei
înmatriculări 22.06.1998.
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Astfel, la data de 03.04.2009 organele fiscale din cadrul AFP Babeni au emis o
noua Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, pentru suma de .. lei, pe
care a achitat-o la Trezoreria Babeni.

Impotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. din
/03.04.2009, domnul TI a formulat la data de 06.05.2009 contestatie inregistrata la
organul fiscal teritorial, prin care petentul invocă motivaŃii cu referire la caracterul
discriminatoriu şi ilegal al taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzută de OrdonanŃa
de urgenŃă a Guvernului nr. 50/ 2008 solicitand revocarea acesteia.

Prin adresa nr. .../ 11.05.2009, organele de impunere din cadrul AdministraŃiei
FinanŃelor Publice a Oraşului Băbeni, precizează relativ la decizia de calcul al taxei pe
poluare din data de 03.04.2009 că emiterea acesteia a fost efectuată conform art.III, lit.c)
si art.IV din OUG7/18.02.2009 privind modificarea OUG nr. 50/2008 si HG nr. 686/2008.

In atare situatie, organele de solutionare a contes tatiei invedereaza ca, speta
supus ă solu Ńionării este daca Decizia de calcul al taxei pe poluare  pentru
autovehicule din data de 03.04.2009, este legala, i n conditiile in care pentru acelasi
autovehicol a mai fost emis un titlu de creanta, re spectiv Decizia de calcul al taxei
pe poluare pentru autovehicule din data de 18.12.20 08, care in temeiul Sentintei
civile din /17.03.2009 , a devenit titlu executoriu.

În drept ,  spetei in cauza sunt incidente prevederile art. 110 alin.3 din OG
92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, coroborate cu cele ale art.107.1
lit a) din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, potrivit carora:

 “Titlul de creanŃă este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se
individualizează obligaŃia de plată privind creanŃele fiscale, întocmit de organele
competente sau de alte persoane îndreptăŃite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere emisa de organele competente , potrivit legii; [...]"

Având în vedere articolele invocate, se reŃine că în materia impunerii, legiuitorul a
prevăzut în mod expres şi limitativ, o anumită categorie de acte administrative fiscale
prin care se stabilesc obligaŃii bugetare, dispoziŃii de la care nu se poate deroga în mod
unilateral.

  Stabilirea obligatiilor bugetare urmează obiectul unui titlu distinct din Codul de
procedura fiscala, respectiv Titlul VI, prevederile acestuia fiind de strictă interpretare şi
aplicare.

Astfel, potrivit art.85, alin.1 din Codul de procedură fiscală, republicat la data de
31.07.2007 : “ Impozitele, taxele, contribuŃiile şi alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc astfel :

a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);

b) prin  decizie  emisa  de organul  fiscal , în celelalte cazuri.”

Totodata, potrivit art.90 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, stabilirea obligatiilor fiscale se face sub rezerva verificarii ulterioare astfel:

" (1) Cuantumul obligatiilor fiscale se stabileste sub rezerva verificarii ulterioare.
(2) Decizia de impunere sub rezerva verificarii ulterio are poate fi desfiintata

sau modificata, din initiativa organului fiscal sau  la solicitarea contribuabilului, pe
baza constatarilor organului fiscal competent .

(3) Rezerva verificarii ulterioare se anuleaza numa i la împlinirea termenului
de prescriptie sau ca urmare a inspectiei fiscale efec tuate în cadrul termenului de
prescriptie ."
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FaŃă de cele de mai sus, se reŃine ca impozitele, taxele şi alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc prin decizie de impunere sau se declară de
contribuabil potrivit legii, sub rezerva verificarii ulterioare.

Din situatia de fapt si de drept sus prezentata, se retine ca  domnul TI a solicitat
organului fiscal teritorial competent recalcularea taxei pe poluare pentru autovehicule,
stabilita initial prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.
din/18.12.2008, ulterior contestata atat la organele competente din cadrul DGFP Valcea
cat si la instanta de conetncios administrativ de pe langa Tribunalul Valcea, actiuni
respinse de ambele institutii .

Totodata, se retine ca solicitarea petentului de recalculare a taxei pe poluare a
avut la baza modificarea OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, prin OUG nr.7/2009 potrivit careia  la Art. II alin.1 se invedereaza ca  
"Pentru autovehiculele achizitionate în vederea înmatricularii în România înainte de data
de 15 decembrie 2008 si care nu au fost înmatriculate în România pâna la data intrarii în
vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aplica nivelul taxei pe poluare pentru
autovehicule prevazut în Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile
ulterioare, în vigoare pâna la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
208/2008*) pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.

Asupra acestor aspecte  Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul
MFP prin Precizarile nr.804205/03.03.2009, relativ la Deciziile de calcul al taxei pe
poluare emise in perioada 15.12.2008-19.02.2009, a mentionat ca  "pentru
autovehiculele pentru care nu s-a achitat  taxa pe poluare [...] stabilita conform
modificarilor aduse prin OUG nr.218/2008, respectiv triplata, iar autovehiculul a fost
achizitionat inainte de 15 decembrie 2008 de persoana care intentioneaza sa-l
inmatriculeze, astfel de decizii nu pot avea efect juridic si pot fi desfiintate total, in
conditiile prevazute de art.90 alin. 2 din Codul de procedura fiscala. Dupa desfiintarea
deciziei, organul fiscal urmeaza sa procedeze la calcularea taxei pe poluare conform
OUGnr.50/2008, in forma initiala."

Astfel, organele de solutionare a contestatiei retin ca pentru acelasi autoturism
organele fiscale teritoriale au emis doua decizii de calcul al taxei pe poluare, distincte,
fara a preciza daca decizia ulterioara modifica sau nu Decizia de calcul a taxei pe
poluare initiala, ori daca decizia de calcul a taxei pe poluare initiala a fost desfiintata.

Se constata astfel, ca pentru acelasi autoturism organele fiscale teritori ale au
emis o noua decizie de calcul al taxei pe poluare p entru autovehicule , fara ca
prima decizie emisa la data de 18.12.2008 sa fie de sfiintata, anulata, modificata sau
inlocuita, rezultand in ultima instanta, doua titlu ri de creanta distincte, in speta
doua decizii de  calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule pent ru aceiasi
persoana si pentru acelasi autoturism .

In consecinta, avand in vedere situatia de fapt si de drept, se retine ca
Administratia Finantelor Publice Babeni,in mod eronat a procedat  la emiterea Deciziei
de calcul al taxei pe poluare din/03.04.2009, fara a avea in vedere ca prima decizie
emisa respectiv Decizia din 18.12.2008 in baza Sentintei civile din /17.03.2009, a devenit
titlu executoriu in conformitate cu dispozitiile art. 22 din Legea 554 /2004 a
contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere situatia de fapt si de drept prezentata, precum si considerentele
retinute anterior, organele de solutionare a contestatiei se afla in imposibilitatea de a se
pronunta asupra legalitatii sumei de .. lei, in conditiile in care potrivit sentintei civile
din/17.03.2009 pronuntata de Tribunalul Valcea, petenta mai datoreaza o taxa poluare in
suma de ... lei.
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    In atare situatie în speta se vor aplica dispozitiile art.216, alin 3) din OG 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicat la data de 31.07.2007, care
precizeaza:“Prin decizie se poate desfiin Ńa total sau par Ńial actul administrativ
atacat, situa Ńie în care urmeaz ă să se încheie un nou act administrativ fiscal care
va avea în vedere strict considerentele deciziei de  solu Ńionare."

        In consecinta, fata de prevederile legale invocate si avind in vedere situatia de fapt,  
urmeaza ca organele de solutionare sa se pronunte in consecinta in sensul desfiintarii
Deciziei din/ 03.04.2009 de calcul al taxei pe poluare emisa de AFP Babeni, urmând ca
organele fiscale, sa procedeze la emiterea unui nou act administrativ fiscal care va avea
în vedere dispozitiile Titlului VI din OG 92/2003 rep cu modificarile si completarile
ulterioare.

Având în vedere considerentele reŃinute mai sus şi în temeiul art.205 alin.(1) şi
art.209 alin.(1) lit. a), art.211 şi art. 216 alin. (3) din OG92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală republicat se :

                                         D E C I D E 

Desfiintarea Deciziei de calcul al taxei pe poluare din/03.04.2009 pentru suma de
.. lei emisa pentru domnul TI din comuna O , judetul Valcea de catre Administratia
Finantelor Publice Babeni si refacerea acesteia potrivit considerentelor retinute in
cuprinsul deciziei astfel pronuntate.

Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată
la Tribunalul Vâlcea în termen de 6 luni de la data comunicării.
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