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                                          DECIZIA  nr.283/30.10.2009

DirecŃia   Generală  a  FinanŃelor  Publice  Mureş  a  fost  sesizată
de AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş - Serviciul Registru Contribuabili
şi DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr...../01.10.2009, înregistrată
sub nr..../05.10.2009, asupra contestaŃiei formulate de dl. R  împotriva Deciziei
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr...../26.08.2009, comunicată
petentului la data de 27.08.2009, prin ridicarea sub semnătură a actului. 

ContestaŃia, înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice
Tg.Mureş sub nr...../25.09.2009, 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 tax` 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...../25.09.2009, petentul invoc` urm`toarele:

- la data de 31.10.2008, a achiziŃionat din Germania un autoturism
marca FIAT, tip 176/AF53A/PUNTO, categoria M1, norma poluare E1, serie
şasiu ...., serie carte auto ....., an fabricaŃie 1994;

- la data de 12.03.2009, a depus la registratura AdministraŃiei
FinanŃelor Publice Tg.Mureş, cererea de stabilire a taxei pe poluare pentru
autovehicule, în conformitate cu prevederile art.IV din OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr.7/2009 privind modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, încadrându-se
în termenul legal de 20 de zile;
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- nu a avut cunoştinŃă de termenul de 90 zile prevăzut de art.V din
actul normativ anterior menŃionat, de a depune, din proprie iniŃiativă şi
neanunŃat, restul documentaŃiei prevăzute la art.3 alin.(2) din Normele
metodologice de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.686/2008;

- nu a fost înştiinŃat de organul fiscal cu privire la obligativitatea
respectării termenului de 90 zile în care să prezinte restul documentaŃiei
prevăzute de legiuitor ca fiind necesară la calculul taxei pe poluare;

- întrucât nu a primit nici un răspuns la cererea sa depusă la data de
12.03.2009, s-a prezentat la AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş  la data
de 25.08.2009, pentru a solicita informaŃii despre soluŃionarea acestei cereri,
moment în care a fost înştiinŃat că cererea sa nu mai este valabilă  şi i s-a
recomandat să depună o altă cerere, urmare căreia a fost emisă decizia de calcul
contestată în speŃă.

B) Se re\ine c`, urmare a cererii d-lui R, [nregistrat` la organul
fiscal sub nr..../25.08.2009, prin care a solicitat stabilirea sumei datorate cu titlu
de tax` pe poluare pentru autovehiculul marca FIAT, tip 176/AF53A/PUNTO,
număr de identificare ..., număr omologare ..., serie carte de identitate auto ..., an
fabricaŃie 1994, data primei înmatriculări 22.03.1994, organele fiscale din cadrul
AdministraŃiei FinanŃelor Publice Tg.Mureş au emis Decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr..../26.08.2009, prin care, în baza prevederilor
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, au
stabilit taxa pe poluare pentru autovehicule în sumă de ... lei.

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

 În fapt , prin cererea [nregistrat` la Administra\ia Finan\elor Publice
Tg. Mure] sub nr..../25.08.2009, dl. R, a solicitat stabilirea sumei datorate cu
titlu de tax` pe poluare pentru autovehiculul marca FIAT, tip
176/AF53A/PUNTO, număr de identificare ..., număr omologare ..., serie carte
de identitate auto ..., an fabricaŃie 1994, data primei înmatriculări 22.03.1994. 

Pe baza elementelor de calcul prev`zute de OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,
cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr...., organele fiscale din cadrul AdministraŃiei
FinanŃelor Publice Tg.Mureş au stabilit în sarcina petentului taxa pe poluare
pentru autovehicule în sumă de .... lei.

În drept , referitor la obligaŃia plăŃii taxei pe poluare, art.4 din
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 privind instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, prevede că aceasta intervine:
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"a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;
(...)".

Art.3 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OrdonanŃei
de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.686/2008, menŃionează:

"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 achiziŃionate din alte state, un

document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora, şi, după
caz, declaraŃia 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)".

La art.II alin.(1) ]i art.III din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului
nr.7/2009 privind modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, se prevede: "ART. II (1)
Pentru autovehiculele achiziŃionate în vederea înmatriculării în România
înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care nu au fost înmatriculate în
România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă
se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare,
în vigoare până la data publicării Ordonan Ńei de urgenŃă a Guvernului nr.
208/2008*) pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru
autovehicule.[...]

ART. III
    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;
    b) autovehiculele ce au fost introduse în Ńară şi pentru care se face
dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din Ńara de
provenienŃă, documente emise înainte de 15 decembrie 2008;
    c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare
provizorie de către autorităŃile din Ńara de provenienŃă a autovehiculului, emisă
înainte de 15 decembrie 2008".

În completarea celor prevăzute anterior, acelaşi act normativ
prevede la art.IV, V  ]i VI următoarele:

"ART. IV
Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizică

sau juridică prezintă autorităŃii fiscale competente pentru calculul taxei pe
poluare, în vederea luării în evidenŃă, în termen de 20 de zile calendaristice
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de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă, o cerere însoŃită
de unul dintre documentele prevăzute la art. III lit. a) sau b), iar în situaŃia
prevăzută la art. III lit. c), documentul va fi însoŃit şi de declaraŃia pe
proprie r ăspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul
a fost achiziŃionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea
înmatricul ării în România.

ART. V
    În vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit art. II
alin. (1), cererea şi documentele prevăzute la art. IV, înregistrate la
autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 90
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă, cu
documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule.

ART. VI
    Termenele prevăzute la art. IV şi V sunt termene de decădere".

Potrivit art.101 din Codul de procedur` civil`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, "Termenele se [n\eleg pe zile libere, neintr@nd [n
socoteal` nici ziua c@nd a [nceput, nici ziua c@nd s-a sf@r]it termenul [...].

Termenul care se sf@r]e]te [ntr-o zi de s`rb`toare legal`, sau c@nd
serviciul este suspendat, se va prelungi p@n` la sf@r]itul primei zile de lucru
urm`toare".

Referitor la modul calcul al celor 20 de zile calendaristice, respectiv
90 de zile de la intrarea [n vigoare a Ordonan\ei de urgen\` a Guvernului
nr.7/2009, prin circulara nr.804.205/03.03.2009 (anexat` [n copie la dosarul
cauzei), AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală a precizat că "pentru a
beneficia de prevederile art.II alin.(1) din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului
nr.7/2009, contribuabilii pot depune cererile de calcul al taxei pe poluare
p@n` cel t@rziu la data de 12 martie, av@nd dreptul s` depun` documenta\ia
necesar` calculului taxei p@n` la data de 21 mai, inclusiv. 

Preciz`m c`, dup` depunerea documenta\iei complete de c`tre
contribuabil, organul fiscal competent urmeaz` s` emit` decizia de calcul al
taxei pe poluare ]i s` o comunice contribuabilului [...]".

Av@nd [n vedere temeiul legal mai sus citat, se re\ine c`, pentru a
beneficia de prevederile art.II alin.(1) din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului
nr.7/2009, legiuitorul a oferit contribuabililor care nu de\in toate documentele
necesare calcul`rii taxei datorate, posibilitatea de a se [nregistra la autorit`\ile
fiscale competente, [n vederea lu`rii [n eviden\` pentru calculul taxei pe poluare,
[n termen de 20 de zile de la intrarea [n vigoare a Ordonan\ei de urgen\` a
Guvernului nr.7/2009, av@nd dreptul de a completa cererea ]i documentele
prev`zute la art.IV cu documentele prev`zute la art.3 alin.(2) din Normele
metodologice de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.686/2008, [n termen de 90 de zile de la data intr`rii [n vigoarea a
actului normativ anterior amintit, urm@nd ca organul fiscal s` emit` Decizia de
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calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule dup` depunerea documenta\iei
complete de c`tre ace]tia.

{n acest sens preciz`m c`, pentru a beneficia de prevederile art.II
alin.(1) din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr.7/2009, dl. R avea dreptul de
a prezenta la Administra\ia FinanŃelor Publice Tg. Mure], [n vederea lu`rii [n
eviden\`, p@n` la data de 12 martie 2009, o cerere [nso\it` de unul din
documentele prev`zute la art.III lit.a) - c) din accea]i ordonan\`, respectiv: 

- comanda ferm` anterioar` datei de 15 decembrie 2008 ]i dovada
pl`\ii integrale sau a unui avans, sau

- dovada radierii din \ara de provenien\` ]i/sau dovada introducerii
[n \ar` pentru care se face dovada cu carnet TIR/CMR/CIM, documente emise
[nainte de 15 decembrie 2008, sau 

- dovada de [nmatriculare provizorie de c`tre autorit`\ile din \ara de
provenien\` a autovehiculului, emis` [nainte de 15 decembrie 2008, [nso\it` de
declara\ia pe propria r`spundere, [n form` autentic`, din care s` reias` c`
autovehiculul a fost achizi\ionat anterior datei de 15 decembrie 2008, [n vederea
[nmatricul`rii [n Rom@nia.

{n aceasta situa\ie, pentru calculul taxei datorate, dl. R avea dreptul
s` completeze cererea ]i documentele anterior enumerate, cu documentele
prev`zute la art.3 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a OrdonanŃei de
urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.686/2008, [n termen de 90
de zile de la intrarea [n vigoare a Ordonan\ei de urgen\` a Guvernului nr.7/2009
(19.02.2009), respectiv p@n` la data de 21 mai 2009.

Chiar dac` nu a reu]it s` ob\in` documentele necesare stabilirii
taxei pe poluare datorit` program`rii [nt@rziate la Registrul Auto Rom@n, dl. R
avea posibilitatea de a [nregistra la Administra\ia Financiar` a mun. Tg. Mure]
p@n` la 12 martie 2009, o cerere [n vederea lu`rii [n eviden\` pentru calculul
taxei pe poluare.

În contestaŃia formulată, dl. R susŃine faptul că, la data de
12.03.2009, a depus la registratura AdministraŃiei FinanŃelor Publice Tg.Mureş,
sub nr...., cererea de stabilire a taxei pe poluare, încadrându-se în termenul de 20
de zile prevăzut de art.IV din OrdonanŃa  de urgenŃă a Guvernului nr.7/2009
privind modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Cu referire la acest aspect, se reŃine faptul că, sub nr..../12.03.2009,
a fost înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş cererea de
stabilire a taxei pe poluare depusă de către dl. H (CNP...), anexată în copie la
dosarul cauzei, prin urmare, de către o altă persoană decât dl. R, acesta din urmă
înregistrând la organul fiscal cererea de stabilire a taxei pe poluare sub
nr..../26.08.2009, anexată, totodată, în copie la dosarul cauzei.

Cu referire la cererea depusă la organul fiscal de către dl. H la data
de 12.03.2009, în referatul cu propuneri de soluŃionare a contestaŃiei, transmis
cu adresa nr..../01.10.2009, înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub nr..../05.10.2009,
organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice Tg.Mureş
precizează faptul că, "întrucât până la data de 21.05.2009 (inclusiv),
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documentaŃia iniŃială anexată cererii mai sus menŃionate nu a fost completată
potrivit art.V din O.U.G. nr.7/2009 privind modificarea O.U.G. nr.50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare, organul fiscal a comunicat susnumitului, prin
adresa nr..../09.06.2009, faptul că nu poate da curs solicitării acestuia."

 Întrucât, potrivit legii, cererea şi documentele necesare pentru
stabilirea taxei pe poluare, trebuie să fie depuse la organul fiscal de către
persoana în numele căreia se efectuează înmatricularea, iat în speŃă dl. R a depus
la organul fiscal cererea de stabilire la data de 25.08.2009, nu se pot reŃine în
soluŃionarea contestaŃiei susŃinerile petentului potrivit cărora, "la data de
12.03.2009, sub nr...., am depus la registratura AdministraŃiei FinanŃelor Publice
Tg.Mureş, cererea de calculare a taxei pe poluare pentru autovehicule",
respectiv, "m-am încadrat în termenul de 20 zile".  

În consecinŃă, întrucât petentul a depus cererea de stabilire a sumei
datorate cu titlu de tax` pe poluare, dup` data de 12.03.2009, - termen de
dec`dere, stabilit prin dispozi\ii legale imperative -, respectiv la data de
25.08.2009, ]i-a pierdut dreptul de a beneficia de prevederile art.II alin.(1)
din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule.

Prin urmare, organele fiscale au stabilit în conformitate cu
prevederile legale aplicabile în speŃă taxa pe poluare pentru autovehicule în
sumă de ... lei, motiv pentru care contestaŃia formulată de dl. R, urmează a fi
respinsă ca neîntemeiată.

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

Respingerea ca ne[ntemeiat` a contestaŃiei formulată de dl. R.

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