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                                          DECIZIA  nr.43/29.05.2009

DirecŃia   Generală  a  FinanŃelor  Publice  Mureş  a  fost  sesizată de
AdministraŃia FinanŃelor Publice Reghin, prin adresa nr...../03.03.2009, înregistrată
sub nr..../05.03.2009, asupra contestaŃiei formulate de dl. ..., împotriva Deciziei de
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.../27.02.2009, comunicată petentului
la data de 27.02.2009, prin ridicarea actului sub semnătură.

ContestaŃia, înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice Reghin sub
nr..../27.02.2009, 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 taxă 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 Reghin
sub nr..../27.02.2009, petentul contestă Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr..../27.02.2009, întrucât consideră că se încadrează la art.III lit.a) 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, în baza documentelor depuse la organul fiscal (contract de
vânzare-cumpărare şi declaraŃia pe proprie răspundere), din care rezultă că
autovehiculul a fost achiziŃionat înainte de data de 15.12.2008.

 
B) Organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice Reghin,

urmare cererii formulate de dl. ...., [nregistrat` la organul fiscal sub nr..../27.02.2009,
prin care a solicitat calcularea taxei pe poluare [n vederea efectu`rii primei
[nmatricul`ri [n România a autovehiculului marca AUDI, Tip B4//80, categoria auto
M1, norma de poluare E2, num`r identificare ..., număr omologare ..., an fabricaŃie
1993, serie carte auto ..., data primei înmatriculări în străinătate 06 aprilie 1993, au
emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr...../27.02.2009, taxa
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pe poluare pentru autovehicule, calculată în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de
urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, fiind în sumă de ... lei.

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

În fapt , în urma cererii formulate de dl. ..., [nregistrat` la organul fiscal
sub nr..../27.02.2009, prin care a solicitat calcularea taxei pe poluare [n vederea
efectu`rii primei [nmatricul`ri [n România a autovehiculului marca AUDI, Tip B4//80,
categoria auto M1, norma de poluare E2, num`r identificare ..., număr omologare ...,
an fabricaŃie 1993, serie carte auto ..., data primei înmatriculări în străinătate 06 aprilie
1993, au emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr..../27.02.2009, prin care organele fiscale au stabilit în sarcina petentului taxa pe
poluare 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:

"a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România; (...)".
Referitor la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule, art.II alin.(1) 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, prevede: "(1) Pentru autovehiculele achiziŃionate în vederea
înmatricul ării 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".

În completarea celor prevăzute anterior, acelaşi act normativ prevede la
art.III  următoarele:

"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 autorit ăŃile din Ńara de provenienŃă a autovehiculului, emisă
înainte de 15 decembrie 2008".
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Referitor la documentaŃia necesară calculării taxei pe poluare OrdonanŃa
de urgenŃă a Guvernului nr.7/2009 stipulează la art.IV  următoarele:

"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 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 răspundere, în formă autentică, din care să reiasă
că autovehiculul a fost achiziŃionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea
înmatriculării în România".

   Potrivit Referatului cu propunerile de soluŃionare a contestaŃiei transmis
de AdministraŃia FinanŃelor Publice Reghin - Serviciul Gestiune Registru
Contribuabili şi DeclaraŃii Fiscale cu adresa nr..../03.03.2009, înregistrată la DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice Mureş sub nr..../05.03.2009, taxa pe poluare în sumă de
.... lei stabilită prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
nr...../27.02.2009 a fost determinată în baza următoarelor documente anexate de dl. ....
la cererea de stabilire a taxei pe poluare, înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor
Publice Reghin sub nr..../27.02.2009:

- cartea de identitate a vehiculului eliberată de Registrul Auto Român;
- documentul care atestă data primei înmatriculări a autoturismului în

străinătate şi dovada că acesta a intrat în Ńară în vederea înmatriculării înainte de
15.12.2008;

- declaraŃia pe propria răspundere dată de dl. ..., în formă autentică, din
care reiese că a achiziŃionat autoturismul marca AUDI, tipul B4//80, număr de
identificare ..., capacitate cilindrică 1896 cmc, neînmatriculat în circulaŃie, conform
cărŃii de identitate seria ..., eliberată de R.A.R. BistriŃa la data de 16 februarie 2009, pe
care l-a introdus în Ńară, prin punctul trecere frontieră Carei, înainte de data de
15.12.2008. 

În susŃinerea contestaŃiei, petentul depune copia contractului de
vânzare-cumpărare, în limba germană, încheiat anterior datei de 15.12.2008 între dl.
..., în calitate de cumpărător, şi dl. ..., în calitate de vânzător, respectiv la data de
05.12.2008.

În circulara nr..../03.03.2009, anexată în copie la dosarul cauzei, AgenŃia
NaŃională de Administrare Fiscală face următoarea precizare:

"4. Contribuabilul are contract de vânzare-cumpărare sau factură din
Ńara de provenienŃă pe numele lui, dar nu are dovada plăŃii integrale sau în avans
(ex. chitanŃă, OP, FV, bon casă marcat)

În această situaŃie, pentru a beneficia de prevederile art.II alin.(1) din
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.7/2009, pe lângă documentul de achiziŃie
care trebuie să fie anterior datei de 15 decembrie 2008, contribuabilul trebuie să
prezinte unul din documentele prevăzute la art. III lit.b) sau c) din aceeaşi
ordonanŃă."

Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, se reŃin următoarele: 
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- din traducerea autorizată a cărŃii de identitate a vehiculului nr.AV
918694, nu rezultă data radierii din Ńara de provenienŃă a autoturismului marca AUDI
tip B4, număr de identificare ...;

- la dosarul cauzei, este anexată declaraŃia pe propria răspundere, în formă
autentică, însă petentul nu a prezentat dovada de înmatriculare provizorie de către
autorităŃile din Ńara de provenienŃă a autovehiculului, emisă înainte de 15 decembrie
2008, document prevăzut la art.III lit.c) 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.

În consecinŃă, în condiŃiile în care dl. .... a prezentat în susŃinerea
contestaŃiei contractul de vânzare-cumpărare din Ńara de provenienŃă, potrivit
precizărilor AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală anterior citate, petentul pentru
a beneficia de prevederile art.II alin.(1) 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, trebuia să depună şi unul din
documentele prevăzute la art.III lit.b) sau c) din actul normativ anterior menŃionat,
respectiv carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din Ńara de provenienŃă,
emise înainte de 15 decembrie 2008, respectiv dovada de înmatriculare provizorie de
către autorităŃile din Ńara de provenienŃă a autovehiculului, emisă înainte de 15
decembrie 2008, documente care nu au fost puse la dispoziŃie organelor fiscale de
către petent.

Prin contestaŃia formulată, petentul consideră că se încadrează la art.III
lit.a) 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, în baza documentelor depuse la organul fiscal (contract de
vânzare-cumpărare şi declaraŃia pe proprie răspundere), din care rezultă că
autovehiculul a fost achiziŃionat înainte de data de 15.12.2008.

Art.III lit.a) 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, prevede ca, pentru autovehiculele introduse în România
în vederea înmatriculării, contribuabilii trebuie să prezinte comanda fermă anterior
datei de 15 decembrie 2008, pentru care să se facă dovada plăŃii integrale sau a unui
avans. 

Prin documentele anexate la cererea de stabilire a taxei pe poluare,
respectiv la dosarul contestaŃiei, petentul nu face dovada că se încadrează în
prevederile acestui articol din lege.

Se reŃin precizările organelor de inspecŃie fiscală din Referatul cu
propunerile de soluŃionare a contestaŃiei transmis de AdministraŃia FinanŃelor Publice
Reghin - Serviciul Gestiune Registru Contribuabili şi DeclaraŃii Fiscale cu adresa
nr...../03.03.2009, înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub nr..../05.03.2009, potrivit cărora:

"Calculul Taxei pe poluare s-a făcut în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, modificată
prin O.U.G. nr.7/2009 pentru autovehicule introduse în Ńară în vederea înmatriculării
după data de 15.12.2008, deoarece din documentele depuse de petent nu reiese faptul
că autovehicolul a fost introdus în Ńară în vederea înmatriculării anterior datei de
15.12.2008." 
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 Prin urmare, având în vedere cele anterior precizate, precum şi faptul că
petentul nu a prezentat nici unul din documentele prevăzute la 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, acesta
nu beneficiază de prevederile art.II alin.(1) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului
nr.7/2009, motiv pentru care contestaŃia formulată de dl. ... împotriva  Deciziei de
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../27.02.2009 urmează a se respinge
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, cu
modificările şi completările ulterioare, se 

                                         

                                      DECIDE

Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulate de dl. ....

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

                             DIRECTOR COORDONATOR,   
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