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     DECIZIA Nr. 66 / ....2010
  privind solutionarea contestatiei formulata de

S.C. ... S.R.L. impotriva 
   Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../....2010        

 emisa de Administratia Finantelor Publice a Orasului Bragadiru 
                           

Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  a  fost  sesizata  prin
adresa inregistrata sub nr..../....2010, cu privire la contestatia formulata de  S.C. ...
S.R.L., cu sediul in ..., judetul Ilfov, CUI RO ..., impotriva Deciziei de calcul al taxei
pe  poluare  pentru  autovehicule  nr.  .../....2010,  emisa  de  Administratia  finantelor
publice a orasului Bragadiru. 

Contestatia se refera la suma de ... lei, reprezentand taxa pe poluare pentru
autovehicule.

          S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1) din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat ;

-contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual ;
-contestatia se refera la suma stabilita prin Decizia de calcul al taxei pe poluare

pentru  autovehicule  nr..../....2010,  emisa  de  Administratia  finantelor  publice  a
orasului Bragadiru.

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
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competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de S.C. ... S.R.L. .

                                                  
I. Prin contestatia formulata S.C. ... S.R.L. solicita anularea Deciziei de calcul

al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr..../....2010  emisa  de  Administratia
finantelor publice a orasului Bragadiru si restituirea taxei de poluare in suma de ... lei
achitata  cu  chitanta  seria  ...  nr..../....2010  la  Administratia  finantelor  publice  a
orasului Bragadiru si, totodata, plata dobanzii legale in materie fiscala (0,05% pe zi
intarziere) pentru perioada cuprinsa intre data incasarii taxei pe poluare (....2010) si
data restituirii acesteia. In  sustinerea  contestatiei,  petenta  prezinta
urmatoarele argumente : 

- invoca art.117 Cod procedura fiscala, in sensul ca taxa pe poluare platita este
o suma nedatorata ;

-  taxa  pe poluare  platita  contravine  art.90  par.  1  din  Tratatul  CE intrucat,
conform prevederilor O.U.G. nr.218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului  nr.  50/2008  pentru instituirea taxei  pe poluare pentru autovehicule,
aceasta  taxa  este  destinata  sa  protejeze  industria  auto  nationala  si  constituie  o
prelevare fiscala discriminatorie ;

-  contestatoarea  considera  ca  taxa  pe  poluare  platita  incalca  principiul
“poluatorul  plateste”,  prevazut  de  art.174  par.2  din  Tratatul  CE,  intrucat  este
perceputa doar unei categorii de poluatori, si anume acelora care si-au inmatriculat
autoturismele in Romania dupa data de 1 iulie 2008 ;  

-  taxa  pe  poluare  contravine  dreptului  comunitar  si,  in  consecinta,  a  fost
incasata  nelegal,  fiind  necesara  restituirea  acesteia,  impreuna  cu  dobanda  legala
aferenta, determinata conform art.120 alin.7 si art.124 alin.2 Cod procedura fiscala ;

- avand in vedere cele prezentate, petenta considera decizia de calcul prin care
s-a stabilit  taxa pe poluare ca fiind un act administartiv care contravine dreptului
comunitar si. prin urmare, este nelegala.

II.  In referatul  privind solutionarea contestatiei  formulata de  S.C. ...  S.R.L.
transmis de Administratia finantelor publice a orasului Bragadiru inregistrat sub nr.
.../....2010, organele fiscale isi mentin punctul de vedere privind legalitatea stabilirii
taxei pe poluare si propun respingerea in totalitate a contestatiei.   
       

III. Luand in considerare constatarile organului fiscal, argumentele invocate de
contestatoare  in  sustinerea  cauzei,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  si
prevederile legale in vigoare, se retine :   

Problema supusa solutionarii in cauza de fata este daca petentul datoreaza
taxa pe poluare, astfel cum a fost stabilita prin decizia atacata, avand in vedere
prevederile legale in vigoare la data emiterii  deciziei,  respectiv  Ordonanta de
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urgenta  a  Guvernului  nr.  50/2008 pentru instituirea  taxei  pe poluare  pentru
autovehicule, modificata prin OUG nr.218/2008 si OUG nr.7/2009.

          In fapt,
        Sustinerile societatii  privitoare la tratatele Uniunii Europene sau cele cu privire
la   incalcarea  art.117,  art.120 alin.(7)  si  art.124 alin.(2)  din  Codul  de procedura
fiscala nu sunt de natura a  anula obligatia organelor fiscale din Romania de aplicare
a legislatiei fiscale in materie de impozite si taxe, aceste organe avand in acest sens
un rol executiv si de  garantare a aducerii la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din
actul aderării.

   
In  drept,  sunt  aplicabile  prevederile  art.4  si  art.6  alin.(1) lit.a)  pct.1  din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru  autovehicule,  astfel  cum  a  fost  modificata  prin  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului nr. 218/2008 si Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009, dupa cum
urmeaza:

“ ART. 4
Obligaţia de plată a taxei intervine:
a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;
b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări

sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 şi 9.”
   

In  sensul  legalitatii  aplicarii  taxei  pe  poluare  s-a  pronuntat  si  Curtea
Constitutionala  prin  Decizia  nr.1596/2009  referitoare  la  exceptia  de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art.4 lit.a) si art.11 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului  nr.50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,
precum si a ordonantei de urgenta in ansamblu, prin care s-a respins ca neintemeiata
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.4 lit.a) si art.11 din Ordonanta de
urgenta  a  Guvernului  nr.50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule,  precum si  a  ordonantei  in  ansamblu,  decizie  definitiva  si  general
obligatorie.  

      Avand in vedere cele de mai  sus, in temeiul  art.216 alin.(1) din Ordonanta
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  urmeaza  a  se  respinge,  ca  neintemeiata,
contestatia  formulata  de  S.C.  ....  S.R.L.  impotriva Deciziei  de calcul  al  taxei  pe
poluare pentru autovehicule nr. ..../....2010, emisa de Administratia finantelor publice
a orasului Bragadiru.   

          Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii, in baza  art.6
alin.(1)  lit.a)  pct.1  din  Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului  nr.  50/2008  pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, modificata prin Ordonanţa de urgenţă
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a Guvernului nr. 218/2008 si Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 7/2009 si in
temeiul  art.216  alin.(1)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se

                                                            DECIDE :         

Respingerea,  ca  neintemeiata  a  contestatiei  formulata  de  S.C.  ...  S.R.L.
impotriva Deciziei  de calcul  al taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../....2010,
emisa de Administratia finantelor publice a orasului Bragadiru, pentru suma de ... lei .

Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la instanta de contencios
administrativ competenta, in conditiile legii.

                                                 DIRECTOR  EXECUTIV,

 

                  

                 


