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DECIZIA  NR.134 /xx.xx.2008
privind solutionarea contestatiei formulata de

SC.xx SRL  ,
din xx  nr.1610 ,  Judetul  Sibiu.

                             Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost sesizata
de   Administratia Finantelor Publice  a Municipiului   Sibiu  , prin adresa  inregistrata cu
nr. xx/xx.2008 , asupra contestatiei  formulate de   SC.xx SRL  , din
xx nr. 1610  , Judetul  Sibiu,   impotriva Deciziei  de restituire  a diferentei dintre taxa
speciala pentru autoturisme  platita si  taxa pe poluare pentru autovehicule  nr. xx/xx.2008
, comunicata societatii in data de xx.2008 ,  fiind expediata prin posta cu confirmare de
primire  .

                                Contestatia a fost  depusa in termenul  impus de art.207(1) din OG
92/2003 ® , fiind inregistrata la organul de inspectie fiscala  cu nr.xx din  data de xx.2008
iar la Directia Generala a  Finantelor Publice a Judetului Sibiu cu nr.xx/xx.2008 .

                                 Petenta contesta suma de xx lei ca  diferenta dintre taxa speciala
pentru autoturisme platita in suma de xx lei si suma aprobata la restituire de xx lei  ,
reprezentind diferenta dintre taxa speciala pentru autoturisme platita  si  taxa pe poluare
pentru autovehicule datorata ,  calculata conform OUG.50/2008 .

I. Prin contestatia formulata petenta nu este de acord cu modul de
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule si respectiv a diferentei dintre taxa speciala
pentru autoturisme platita  si  taxa pe poluare pentru autovehicule datorata , intrucit
autoturismul marca BMV ,   cu nr. de identificare  WBAN xx ,  este dotat cu filtru de
particule , care ii da dreptul la o reducere a taxei pe poluare pentru autovehicule ,
reducere care nu ia fost acordata .

                                  Daca s-ar fi avut in vedere dotarea autotutismului cu filtru de particule
taxa  pe poluare pentru autovehicule  calculata ar fi fost  in suma de xx lei in loc de xx lei.

                      II .        Organul fiscal teritorial in baza cererii  depusa de petenta  inregistrata
la AFP Sibiu  cu nrxx/xx.2008 si a documentelor de identificare  autoturismului
achizitionat  emite Decizia de restituire   nr .xx / xx.2008 ,  prin care se aproba restituirea
sumei de xx lei , reprezentand diferenta intre taxa speciala pentru autoturisme platita  si
taxa pe poluare pentru autovehicule datorata  .

III. Avind in vedere cele invocate de petenta in cuprinsul contestatiei ,
precum si din documentele aflate la dosarul cauzei , organul de solutionare a contestatiei
constata  urmatoarele:
                                  Societatea depune  la organul fiscal  teritorial documentele prevazute
in OUG nr.50/2008 pentru calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule si restituirea
diferentei  dintre taxa speciala pentru autoturisme  platita si  taxa pe poluare pentru
autovehicule calculata.
                    In baza documentelor depuse s-a  aprobat pentru restituire suma de xx lei
reprezentand  diferenta dinte taxa speciala pentru autoturisme platita si taxa pe poluare
pentru autovehicule datorata  .
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                    Cartea de identitate a autovehiculului depusa in vederea calcularii taxei de
poluare la data depunerii cererii , respectiv 18.08.2008 nu continea la rubrica "Modific�ri
ce nu afecteaz� performan�ele �i caracteristicile de folosin�� ale vehiculului"  mentiunea
“ Filtru de particule “ aceasta fiind  inscrisa de R.A.R ulterior inmatricularii
autovehiculului si  emiterii deciziei , respectiv la data de 24.10.2008.

                      In drept sunt aplicabile prevederile :

• art.3(2) CAP. III din Normele metodologice de aplicarea  OUG nr.50/2008 se
mentioneaza  documemntele pe care contribuabilul trebuie sa le prezinte organului fiscal
teritrial in vederea calcularii taxei :

“2) În vederea calcul�rii taxei de c�tre autoritatea fiscal�,
persoana fizic� sau persoana juridic� în numele c�reia se efectueaz�
înmatricularea, denumite în continuare contribuabili, trebuie s�
prezinte, în copie �i în original, urm�toarele documente:

    a) cartea de identitate a vehiculului; �i
    b) în cazul autovehiculelor rulate achizi�ionate din alte state, un
document din care s� rezulte data primei înmatricul�ri a acestora, �i,
dup� caz, declara�ia pe propria r�spundere prev�zut� la art. 5 alin.
(4), precum �i rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia
Autonom� "Registrul Auto Român" ori rezultatul evalu�rii individuale
efectuate potrivit art. 5 alin. (20).”

• art.6  din OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
unde se stabileste modul de calcul al taxei :

“    1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3,
taxa se calculeaz� pe baza emisiilor de dioxid de carbon [CO(2)] �i
a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO(2), prev�zute în anexa
nr. 1, �i a normei de poluare �i a taxei specifice exprimate în
euro/1 cmc, prev�zute în anexa nr. 2, �i a cotei de reducere a
taxei, prev�zut� în coloana 2 din anexa nr. 4,....”

• art. 4(6)  CAP. IV  Calculul taxei din din Normele metodologice de aplicarea  OUG
nr.50/2008 sunt prevazute  situatiile in care  taxa pe poluare se reduce cu 25%:

  “  (6) Reducerea taxei cu 25% în cazul autovehiculelor echipate cu
motor diesel prev�zut cu filtru de particule se aplic� pentru
autovehiculele în a c�ror carte de identitate a vehiculului la rubrica
"Modific�ri ce nu afecteaz� performan�ele �i caracteristicile de
folosin�� ale vehiculului" este înscris textul "Filtru de particule".
Regia Autonom� "Registrul Auto Român" înscrie textul în cartea de
identitate a vehiculului numai dac� dispozitivul este prev�zut în
documenta�ia de omologare a autovehiculului �i, suplimentar pentru
autovehiculele rulate, în urma verific�rii existen�ei �i st�rii tehnice
a acestuia.”

          Intrucat cartea de identitate a autovehiculului depusa in vederea calcularii
taxei de poluare la data depunerii cererii , respectiv 18.08.2008 nu continea la rubrica
"Modific�ri ce nu afecteaz� performan�ele �i caracteristicile de folosin�� ale vehiculului"
mentiunea  “ Filtru de particule “ aceasta fiind  inscrisa de R.A.R ulterior emiterii deciziei ,
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respectiv la data de 24.10.2008, in mod justificat organul fiscal teritorial la emiterea
deciziei de restituire a tinut cont de suma de xx lei  achitata initial de petenta cu chitanta
nr.xx/xx.2008 si suma rezultata din referatul de  calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule in suma de xxlei  .

         Ca urmare la stabilirea sumei de plata organul fiscal teritorial a aplicat intocmai
prevederile OUG 50/2008   pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,
stabilind taxa in functie de documentele anexate  de petenta  la cererea pentru stabilirea
cuantumului taxei datorate  .

         Sustinerea  petentei potrivit careia la calculul taxei pe poluare nu i s-a acordat
reducerea de 25% pentru autovehiculele echipate cu motor diesel  prev�zut cu filtru de
particule nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei intrucit :

- la data solicitarii de catre petenta a calcului taxei
pe  poluare  respectiv  18.08.2008  cartea de identitate a autovehiculului  nu continea la
rubrica "Modific�ri ce nu afecteaz� performan�ele �i caracteristicile de folosin�� ale
vehiculului" mentiunea  “ Filtru de particule “  aceasta  mentiune fiind  inscrisa de R.A.R
ulterior emiterii deciziei , respectiv la data de 24.10.2008 ;

- taxa pe poluare este datorata  in functie de dotarile
autovehiculului prevazute la data inmatricularii ;

- dotarile ulterioare inmatricularii aduse
autovehiculului deja inmatriculat si care au fost  consemnate de R.A.R in cartea de
identitate dupa data inmatricularii nu presupune si corectarea taxei platite .

              Ca urmare contestatia petentei privind modul de calcul al taxei pe poluare ca
urmare a dotarii ulterioare inmatricularii autovehiculului cu filtru de  particule , urmeaza a
se respinge ca neintemeiata .

                 Pentru considerentele aratate in baza art.211(5)   din OG.nr. 92/2003 (R).

                                                            D E C I D E :

        Respinge ca neintemeiata , contestatia  formulata impotriva Deciziei de
restituire nr. xx/xx.2008 , prin care i s-a aprobat pentru restituire  suma  de xx
lei ,  reprezentand  diferenta intre taxa speciala pentru autoturisme platita  si  taxa pe
poluare pentru autovehicule datorata  .

                    Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit legii in termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Sibiu.

        D I R E C T O R   E X E C U T I V ,
                                                                   VIZAT,

                                                                  SERV. JURIDIC ,
                                                               cons. jur. x

Serviciul Solutionare Contestatii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa : Sibiu –Calea  Dumbravii nr.28-32 , cod 550324
Tel : 0269/218176 , Fax .0269/218315

www. finante sibiu .ro
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