Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

Str. Vasile Bumbac nr.7
Suceava
Tel : 0230 521 358 int 614
Fax : 0230 215 087

DECIZIA NR. __44___
din _________08.05.2009__
privind solu ionarea contesta iei formulat de
persoana fizic .................... din municipiul Suceava,
Str. ……………..,
jude ul Suceava
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. …………..

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat
de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Suceava prin adresa nr.
………….., înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ……………, asupra contesta iei formulate de persoana fizic ....................,
din municipiul Suceava, Str. ……………, jud. Suceava.
Persoana fizic .................... a formulat contesta ie împotriva Deciziei de
calcul al taxei de poluare pentru autovehicule emis în data de 24.02.2009, întocmit
de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Suceava, privind suma de ........
lei, reprezentând tax de poluare.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 207 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Contesta ia a fost introdus prin persoana fizic ………….., în baza
procurii speciale nr. …………, depus în original la dosarul cauzei, prin care se face
dovada c persoana fizic .................... a convenit s fie reprezentat în aceast spe
de persoana fizic ………….
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 i 209
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit
s se pronun e asupra contesta iei.
I. Persoana fizic .................... prin contesta ia formulat precizeaz c
taxa pe poluare a fost calculat gre it.
Contestatorul sus ine c la calcularea taxei nu s-a inut cont de faptul c
autoturismul nu a putut fi înmatriculat în cursul anului 2008, acesta fiind introdus în
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ar la data de 19.09.2008. La Registrul Auto Român, petentul a fost programat în
luna ianuarie 2009.
De asemenea, contestatorul mai face i men iunea c taxa de poluare în
sum de ........ lei a fost calculat gre it luând în calcul faptul c contractul de vânzare
cump rare între persoana care a achizi ionat ma ina din Germania i petent s-a
întocmit ulterior datei de 15.12.2008.
II. Prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, emis
de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Suceava, organele de control
au stabilit c persoana fizic .................... datoreaz bugetului de stat o tax pe
poluare pentru autovehicule de ........ lei.
Prin decizia de impunere se precizeaz c persoana fizic ....................,
având codul de identificare ……….., a solicitat calcularea taxei pe poluare în vederea
efectu rii primei înmatricul ri în România a autovehiculului marca ………., tip
………….. categoria auto M1, norme poluare E2, serie asiu …………, an fabrica ie
1994.
În urma aplic rii elementelor de calcul prev zute de Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu
modific rile i complet rile ulterioare, organele de control au stabilit c persoana
respectiv datoreaz o tax de ........ lei.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având
în vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare
pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
1. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând tax pe poluare, Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit s analizeze
dac pentru autoturismul înmatriculat de persoana fizic .................... se aplic
nivelul taxei pe poluare valabil pentru autovehiculele introduse în România în
vederea înmatricul rii înaintea datei de 15 decembrie 2008, în condi iile în care
contestatorul nu depune nici o dovad c autovehiculul a fost introdus în ar
înainte de data de 15 decembrie 2008.
În fapt, persoana fizic ...................., având codul de identificare
…………., a solicitat prin cererea înregistrat la organul fiscal sub nr. …….. din data
de 23.02.2009 calcularea taxei pe poluare în vederea efectu rii primei înmatricul ri în
România a autovehiculului marca …………, tip ………… categoria auto M1, norme
poluare E2, serie asiu …………., an fabrica ie 1994.
Prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, organele de
control au stabilit c persoana respectiv datoreaz o tax de ........ lei, stabilit în
baza elementelor prev zute de Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 7 din 18
februarie 2009 privind modificarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
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Contestatorul sus ine c ar datora o alt tax , întrucât ma ina a fost
introdus în ar înainte de data de 15.12.2008.
La dosarul cauzei se reg se te în copie contract de vânzare cump rare a
autoturismului, încheiat între persoana fizic ……………. i persoana fizic
.................... din data de 29.12.2008.
În drept, sunt incidente prevederile art. II alin. (1) i III din Ordonan a de
urgen a Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonan ei de
urgen a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, unde se prevede c :
„ART. II
(1) Pentru autovehiculele achizi ionate în vederea înmatricul rii în
România înainte de data de 15 decembrie 2008 i care nu au fost înmatriculate
în România pân la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen se
aplic nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prev zut în Ordonan a de
urgen a Guvernului nr. 50/2008, cu modific rile ulterioare, în vigoare pân la
data public rii Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 208/2008*) pentru
stabilirea unor m suri privind taxa pe poluare pentru autovehicule. […]
ART. III
Prin autovehicule achizi ionate în vederea înmatricul rii în România
înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se
în elege:
a) autovehiculele pentru care a fost lansat comanda ferm anterior
datei de 15 decembrie 2008 i pentru care se face dovada pl ii integrale sau a
unui avans;
b) autovehiculele ce au fost introduse în ar i pentru care se face
dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM i/sau dovada radierii din ara de
provenien , documente emise înainte de 15 decembrie 2008;
c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare
provizorie de c tre autorit ile din ara de provenien a autovehiculului, emis
înainte de 15 decembrie 2008”.
Totodat , la art. IV i VI din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 7 din
18 februarie 2009 privind modificarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule se prevede c :
„Art. IV
Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizic sau
juridic prezint autorit ii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare,
în vederea lu rii în eviden , în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea
în vigoare a prezentei ordonan e de urgen , o cerere înso it de unul dintre
documentele prev zute la art. III lit. a) sau b), […]
Art. VI
Termenele prev zute la art. IV i V sunt termene de dec dere.”
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Din textele de lege citate mai sus se re ine c în cazul autovehiculelor
achizi ionate în vederea înmatricul rii în România înainte de data de 15 decembrie
2008 i care nu au fost înmatriculate în România pân la data intr rii în vigoare a
Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2009 se aplic nivelul taxei
pe poluare prev zut în Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 50/2008, cu
modific rile ulterioare, în vigoare pân la data public rii Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 208/2008, numai dac se face dovada cu unul din documentele
precizate la alin. a)-c) ale art. III mai sus citat.
Se re ine c taxa pe poluare se calculeaz pe baza elementelor prev zute de
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 50/2008, cu modific rile ulterioare, în vigoare
pân la data public rii Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 208/2008, dac
persoana fizic prezint unul din documentele precizate la alin. a)-c) ale art. III mai
sus citat.
În acela i mod se precizeaz i în Circulara Cabinetului vicepre edintelui
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal nr. 804205 din 03.03.2009, unde se
men ioneaz c :
„1. Prin dispozi iile art. III din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.
7/2009 se definesc „autovehiculele achizi ionate în vederea înmatricul rii în
România înainte de data de 15 decembrie 2008”
Preciz m c achizi ia în vederea înmatricul rii trebuie s fi fost efectuat
de aceea i persoan care solicit calcularea taxei pe poluare i care, pentru a se
încadra în prevederile art. II alin. (1) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.
7/2009, trebuie s prezinte unul din documentele prev zute la art. III lit. a)-c) din
aceea i ordonan .”
Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult c persoana fizic a
depus o dat cu cererea pentru calculul taxei pe poluare unul din documentele
prev zute la art. II alin. (1) i III din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 7 din 18
februarie 2009 privind modificarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
În urma contesta iei formulate, contestatorul depune copie dup autoriza ia
de circula ie provizorie valabil pe teritoriul României pentru perioada 19.09.2008 –
18.10.2008, eliberat de Forma iunea Regim Permise i Înmatriculare a Vehiculelor
Suceava pe numele persoanei fizice ………… din Suceava, document care nu poate
fi avut în vedere, întrucât prin actele normative men ionate sunt prev zute în mod
expres documentele ce trebuie prezentate de contribuabili pentru a face dovada c
autovehiculele au fost achizi ionate înainte de data de 15 decembrie 2008.
Potrivit textelor de lege men ionate, pentru a face dovada c autovehiculul a
fost achizi ionat înainte de data de 15 decembrie 2008, contribuabilul trebuie s
prezinte dovada de înmatriculare provizorie de c tre autorit ile din ara de
provenien a autovehiculului, emis înainte de 15 decembrie 2008.
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De asemenea, la dosarul cauzei se reg se te în copie contractul de vânzare
cump rare a autoturismului, încheiat între persoana fizic …………. i persoana
fizic .................... din data de 29.12.2008, de unde rezult c petentul a achizi ionat
autoturismul de la cealalt persoan fizic român ulterior datei de 15 decembrie
2008.
Având în vedere c persoana fizic contestatoare nu depune documente care
s fac dovada achizi ion rii autovehiculului în vederea înmatricul rii în România
înainte de data de 15 decembrie 2008 i inând cont i de Circulara Cabinetului
vicepre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal nr. 804205 din
03.03.2009 care precizeaz c achizi ia în vederea înmatricul rii pentru ma inile
introduse în ar înainte de data de 15 decembrie 2008 trebuie s fi fost efectuat de
aceea i persoan care solicit calcularea taxei pe poluare, iar la dosarul cauzei se
reg se te contractul de vânzare cump rare a autoturismului, încheiat între persoana
fizic ………….. i persoana fizic .................... din data de 29.12.2008 din care
rezult c petentul a devenit proprietarul autoturismului la data de 29.12.2008,
ulterior datei de 15 decembrie 2008, rezult c petentul nu beneficiaz de excep iile
prev zute de Ordonan a Guvernului nr.7/18.02.2009 i rezult c în acest caz taxa pe
poluare se calculeaz pe baza elementelor prev zute de Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în
vigoare la data înmatricul rii, drept pentru care se va respinge contesta ia ca
neîntemeiat i nesus inut cu documente.
Pentru considerentele prezentate i în temeiul prevederilor art. II alin. (1),
III, IV i VI din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2009
privind modificarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, coroborate cu art. 216 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i
complet rile ulterioare, se

DECIDE:

1. Respingerea contesta iei formulate de persoana fizic ....................
împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule emis în data de
24.02.2009, emis de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Suceava,
i
privind suma de ........ lei, reprezentând tax de poluare, ca neîntemeiat
nesus inut cu documente.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni
de la data comunic rii, conform procedurii legale.
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DIRECTOR EXECUTIV,

…………………………………………………
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