
DECIZIE NR. 57/2009
privind  soluţionarea contestaţiei nr. ...

formulată de  din Târgovişte 

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  a  fost 
sesizată  de  A.F.P.  Târgovişte  asupra  contestaţiei  înregistrată  la 
D.G.F.P.  Dâmboviţa  sub  nr.  ...  formulată  de ... cu  domiciliul  în 
Târgovişte, ..., nr. ... bl....sc. .., et. .., ap. ..., judetul Dâmboviţa, având 
C.N.P. ...

Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ... din data de ... emisă de 
către A.F.P. Târgovişte.

Petentul a depus contestaţia împotriva  Deciziei de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ... din data de ...,  în data 
de ...  înregistrată la registratura A.F.P.  Târgovişte sub numărul .... 
Organul  emitent  al  actului  administrativ  fiscal  atacat  a  răspuns 
petentului  fără  a  sesiza  şi  transmite  contestaţia  organului  de 
soluţionare  competent.  Astfel  persoana  fizică  ... din  Târgovişte,  a 
contestat în data de ..., sub numarul ..., adresa de răspuns nr. ... din 
data de ... formulată de persoane abilitate din cadrul  Administraţiei 
Finanţelor Publice Târgovişte.  

Având în vedere că petentul a formulat contestaţia împotriva 
actului  administrativ  fiscal  -  Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare 
pentru autovehicule nr. ... din data de ... emisă de A.F.P. Târgovişte, 
pentru suma totală contestată de ... lei, reprezentând taxa pe poluare 
pentru  autovehicule  şi  în  mod  eronat  organul  emitent  al  actului 
contestat a răspuns direct, nesesizând spre competenta soluţionare 
Biroul  Soluţionare  Contestaţii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dâmboviţa,  se 
constată  că  persoana  fizică   ...,  a  depus  în  termen  contestaţia 
formulată  împotriva  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule  nr.  ...  din  data  de  ..., emisă  de  A.F.P.  Târgovişte, 
urmând ca această contestaţie să fie soluţionată pe fond.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
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art. 205 şi 209 alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură  Fiscală  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  este 
competentă să soluţioneze contestaţia formulată de persoana fizică 
... din .... 

Petentul contestă  Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare 
pentru autovehicule nr. ... din data de ..., emisă de A.F.P. Târgovişte, 
pentru suma totală contestată de ... lei, reprezentând taxa pe poluare 
pentru autovehicule.  

Petentul  consideră  că  taxa  calculată  pentru  autovehiculul 
marca ... nu este corectă şi solicită revocarea Deciziei de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ... din data de 02.04.2009, 
precum şi restituirea taxei.

Prin  Decizia   de  calcul  a  taxei  pe  poluare  pentru   
autovehicule nr. ... din data de ... emisă de către A.F.P. Târgovişte, 
s-a  stabilit  suma  de  ... lei, reprezentând  taxă  pe  poluare  pentru 
autovehicule calculată pentru autovehiculul marca ...   identificat cu 
Cartea de identitate seria....

În referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei emis 
de  către  A.F.P.  Târgovişte  se  menţionează  că  nivelul  taxei  pe 
poluare pentru autovehiculul d-lui  ... din Târgovişte a fost stabilit în 
conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  nr.  50/2008  cu  modificările 
ulterioare  în  vigoare  la  data  depunerii  cererii,  respectiv,  nivelul 
majorat. Totodată se menţionează că, întrucât petentul nu contestă 
modul de calcul al taxei pe poluare şi/sau modalitatea de aplicare a 
prevederilor  legislaţiei  interne în materia  taxei  pe poluare,  organul 
fiscal  emitent  îşi  declină  competenţa  de  soluţionare  asupra 
temeiniciei acesteia.

Totodată  se  menţionează  că  în  cauză  nu  s-a  formulat 
sesizare penală.

III. Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele 
existente la dosarul cauzei, motivaţiile contestatorului şi în raport cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost 
investită să analizeze dacă suma de ... lei, reprezentând taxă pe 
poluare  pentru  autovehicule  stabilită  prin  Decizia  de  calcul  a 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ... emisă de către A.F.P. 
Târgovişte, este datorată la bugetul de stat.
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Î  n fapt  , din documentele existente la dosarul cauzei, rezultă 
că persoana fizica ... din Târgovişte, având codul numeric personal ... 
a depus la registratura A.F.P. Târgovişte, cererea pentru stabilirea 
taxei  pe  poluare  pentru   autovehiculul  marca  ....  Cererea  a  fost 
depusă  în  baza  prevederilor  O.U.G.  nr.  50/2008 pentru  instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a fost înregistrată sub numărul ... din data de .... Potrivit 
prevederilor art. IV alin. 3 din O.U.G. nr. 218/2008 pentru modificarea 
O.U.G.  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule,  "procedura  de  înmatriculare  a  autovehiculelor  se 
consideră iniţiată la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 
din  O.U.G. nr. 50/2008. Contribuabililor li se aplică regimul juridic în 
vigoare la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din O.U.G. 
nr. 50/2008."

La baza calculului taxei pe poluare în baza cererii depuse 
de petent,  la  data  de ...aprilie  ...,  a  stat  legislaţia  privind taxa pe 
poluare  pentru  autovehicule  şi  anume:  O.U.G.  nr.  50/2008 pentru 
instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  modificată  prin 
O.U.G. nr.  218/2008 şi   O.U.G. nr.  7/2009, H.G. 686/2008 privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. nr. 50/2008 
pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  precum şi 
Ordinul  preşedintelui  A.N.A.F.  nr.  986/30  iunie  2008  pentru 
aprobarea  procedurii  privind  stabilirea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule.

Având în vedere cele mai sus prezentate şi  documentele 
depuse de petent la dosarul contestaţiei,  se reţine că nivelul taxei de 
poluare  pentru  persoana  fizică  ... din  Târgovişte,  aferent 
autovehiculului  marca ...  serie  sasiu ...,  a  fost  stabilit  prin  Decizia 
nr.  ...  în  conformitate  cu  prevederile   O.U.G.  nr.  50/2008,  cu 
modificările ulterioare, în vigoare la data depunerii cererii. 

Întrucât petentul în contestaţia formulată nu contestă modul 
de  calcul  al  taxei  pe  poluare  şi/sau  modalitatea  de  aplicare  a 
prevederilor  legislaţiei  interne  în  materie,  ci  contestă  legalitatea 
instituirii  taxei  pe  poluare  care,  în  opinia  sa,  ar  contraveni 
reglementărilor Uniunii Europene, urmează a se respinge contestaţia 
formulată împotriva Deciziei nr. ... pentru suma de ... lei.

În  drept, cauza  îşi  găseşte  soluţionarea  în  prevederile 
următoarelor articole :

-  art.  5 din  O.U.G. nr.  50/2008 pentru instituirea taxei  pe 
poluare pentru autovehicule, care prevede: 

"(1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă.
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 (2)  Pentru  stabilirea  taxei,  persoana  fizică  sau  persoana 
juridică, denumite în continuare contribuabil,  care intenţionează să 
efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din 
care  rezultă  elementele  de  calcul  al  taxei,  prevăzute  în  normele 
metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de  
schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul  
precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)  Taxa  se  plăteşte  de  către  contribuabil  într-un  cont 
distinct  deschis  la  unităţile  Trezoreriei  Statului  pe  numele 
Administraţiei Fondului pentru Mediu.

(5)  Dovada  plăţii  taxei  va  fi  prezentată  cu  ocazia  
înmatriculării autovehiculului aflat în una dintre situaţiile prevăzute la  
art. 4."

- art. IV alin 3 din  O.U.G. nr. 218/2008 pentru modificarea 
O.U.G.  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule,  care  prevede:  "  (3)  Procedura  de  înmatriculare  a 
autovehiculelor se consideră iniţiată la data depunerii documentelor  
prevăzute  la art.  5  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  
50/2008. Contribuabililor li se aplică regimul juridic în vigoare la data 
depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 50/2008."

-  art.  3  alin.  2  din  H.G.  nr.  686/2008  privind  aprobarea 
normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  de  urgenţă  a 
Guvernului  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule, prevede:  "În  vederea  calculării  taxei  de  către 
autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele  
căreia  se  efectuează  înmatricularea,  denumite  în  continuare 
contribuabili, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele 
documente:
a) cartea de identitate a vehiculului; şi
b)  în  cazul  autovehiculelor  rulate  achiziţionate  din  alte  state,  un 
document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora, şi,  
după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin.  
(4),  precum  şi  rezultatul  expertizei  tehnice  efectuate  de  Regia 
Autonomă "Registrul Auto Român" ori rezultatul evaluării individuale 
efectuate potrivit art. 5 alin. (20)."

Pentru  considerentele  arătate  în  conţinutul  deciziei  şi  în 
temeiul  art.  5  din  O.U.G.  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe 
poluare pentru autovehicule, art. IV alin 3 din  O.U.G. nr. 218/2008 
pentru  modificarea  O.U.G.  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe 
poluare  pentru  autovehicule,  art.  3  alin.  2  din  H.G.  nr.  686/2008 
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privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe 
poluare pentru autovehicule, coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, 
art 211, art.  216  din O.G. nr.  92/2003  privind Codul de Procedură 
Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare se:

DECIDE

1. Respingerea  ca  neîntemeiată  legal  a  contestaţiei  nr.... 
formulată de persoana fizică ... din Târgovişte, împotriva Deciziei de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ... din data de ... 
emisă  de  către  A.F.P.  Târgovişte,  pentru  suma  de  ... lei, 
reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule.

2.  În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale  art.  11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului 
administrativ, prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) 
luni  de  la  data  primirii,  la  instanţa  de  contencios  administrativ 
competentă din cadrul Tribunalului Dâmboviţa.

Director  coordonator
                       

             Avizat,
         Birou  juridic
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