MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice Harghita

D E C I Z I A nr. 26 din 2009
privind solutionarea contestatiei formulata de
PERS. X,
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Harghita
sub nr. …/...2009
Directia Generala a Finantelor Publice Harghita a fost
sesizata de Administratia Finantelor Publice Odorheiu Secuiesc, prin
adresa nr. …/...2009, asupra contestatiei formulate de PERS. X cu
domiciliul in …, judetul Harghita.
Contestatia este formulata impotriva Deciziei de calcul al
taxei de poluare pentru autovehicule nr. …/...2009, emisa de
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Odorheriu-Secuiesc,
pentru suma totala de … lei, din care suma contesta fiind de … lei,
reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 (1)
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata.
Constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art.205, art.209 (1)
si art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat, Directia Generala a Finantelor Publice este investita sa se
pronunte asupra contestatiei.
I. PERS. X, prin contestatia depusa la Administratia
Finantelor Publice a Municipiului Odorheriu-Secuiesc, inregistrata sub nr.
…/...2009, solicita modificarea Deciziei nr. …/...2009, in sensul reducerii
taxei de poluare cu suma de … lei, invocand urmatoarele motive:
Masina ..., ... a fost adusa in tara inainte de 15 decembrie
2008, fapt care este dovedit prin declaratia facuta in fata notarului si a
fost anuntata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului
Odorheriu-Secuiesc sub nr. .../...2009.
Contestatarul considera ca conform OUG 7/2009 ar trebui sa
plateasca ... lei si nu cat a calculat Administratia Finantelor Publice a
Municipiului Odorheriu-Secuiesc, adica suma dublata de ... lei.
II. Prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr. .../...2009 emisa de Administratia Finantelor Publice a
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Municipiului Odorheriu-Secuiesc, s-a stabilit ca PERS. X are de plata
suma de ... lei reprezentand taxa de poluare pentru autovehiculul marca
... Tip ... Categoria auto M1 Norme poluare E4 Seria sasiu ..., Nr.
omologare ..., an fabricatie ..., avand in vedere prevederile O.U.G. Nr.
50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si H.G. nr. 686/2008
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare al Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule.
III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatarului si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:
Directia Generala a Finantelor Publice Harghita este
investita sa se pronunte daca contestatarul beneficieaza de
prevederile art. II alin. (1) din OUG nr.7/2009 privind modificarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, in conditiile in care nu a
demonstrat cu documente justificative ca a achizitionat
autovehiculul in cauza în vederea înmatricularii anterior datei de 15
decembrie 2008.
In fapt, contestatarul, prin cererea inregistrata sub
nr..../...2009 la AFP Odorheiu Secuiesc, a solicitat luarea in evidenta
conform prevederilor art.IV din OUG nr.7/2009, pentru calculul taxei pe
poluare pentru autoturismul marca ... Tip ... Categoria auto M1 Norme
poluare E4 Seria sasiu ..., Nr. omologare ..., an fabricatie ..., anexand o
declaratie pe propria raspundere autentificata, prin care declara ca a
cumparat autoturismul in cauza de la numitul Y, care l-a cumparat din
Germania de unde a fost transportat in Romania la data de ...2008.
La data de ...2009 contestatarul s-a prezentat la AFP
Odorheiu Secuiesc pentru emiterea deciziei de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehicule, depunand o serie de documente, insa din care nu sa rezultat ca a achizitionat autovehiculul in cauza inaintea datei de 15
decembrie 2008.
Din documentele aflate in dosarul cauzei, respectiv un
contract de vanzare cumparare in limba germana incheiata la data de
...11.2008, se rezulta ca autoturismul in cauza a fost cumparat de la o
firma germana de numitul Y cu domiciliul in municipiu ... . Autoritatiile
germane in data de ...11.2008 au emis un certificat de inmatriculare cu
numar de circulatie ... pe numele Z cu domiciliu in municipiu ... Romania,
aflat in copie in dosarul cauzei.
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Din documentele depuse de contestatar nu se rezulta data
achizitionarii autoturismului de catre acesta, nici din declaratia data in
fata notarului public in data de ...02.2009, in conditiile in care faptul
generator a taxei aplicabile este chiar data achizitionarii a
autovehiculului.
In drept, art. II alin. (1) din OUG nr.7/2009 privind
modificarea O ei de u a a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, precizeaza:
“(1) Pentru autovehiculele achizitionate în vederea înmatricularii
în România înainte de data de 15 decembrie 2008 oi care nu au fost
înmatriculate în România pâna la data intrarii în vigoare a prezentei o e
de u a se aplica nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevazut în
O a de u a a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, în
vigoare pâna la data publicarii O ei de u a a Guvernului nr. 208/2008*)
pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru
autovehicule.”, iar art.IV precizeaza:
“Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizica
sau juridica prezinta a ii fiscale competente pentru calculul taxei pe
poluare, în vederea luarii în e a, în termen de 20 de zile calendaristice
de la intrarea în vigoare a prezentei o e de u a, o cerere î ita de unul
dintre documentele prevazute la art. III lit. a) sau b), iar în s ia prevazuta
la art. III lit. c), documentul va fi î it oi de d ia pe proprie raspundere, în
forma autentica, din care sa reiasa ca autovehiculul a fost a ionat
anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea înmatricularii în
România.”
Avand in vedere ca din documentele prezentate nu se rezulta
ca contestatarul a achzitionat autoturismul in cauza inaintea datei de 15
decembrie 2008, astfel nici nu beneficieaza de prevederile art. II alin. (1)
din OUG nr.7/2009, astfel organele fiscale in mod legal au stabilit taxa pe
poluare conform prevederilor O ei de u a a Guvernului nr. 50/2008,
aplicabile la data depunerii cererii.
Nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei,
faptul ca autoturismul in cauza a fost cumparat din Germania de o alta
persoana inaintea datei de 15 Decembrie 2008, avand in vedere si
vointa legiuitorului, care in preambulul ordonantei a precizat “Având în
vedere faptul ca O a de u a a Guvernului nr. 218/2008 privind
modificarea O ei de u a a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule a avut un impact negativ în plan
social, discriminând în mod nejustificat persoanele care au a ionat
autovehicule în vederea înmatricularii anterior datei de 15
decembrie 2008 în considerarea unui anumit nivel al taxei pe
poluare,...”, adica beneficieaza de prevederile art. II alin. (1) din OUG
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nr.7/2009 numai persoanele care au achizitionat autovehiculele inaintea
datei de 15.12.2008, iar in acest caz contestatarul nu a demonstrat cu
documente ca a achizitionat autoturismul in cauza inaintea acestei date.
Pentru lamurirea unor aspecte de acest gen, ANAF prin
circulara nr. .../...2009 a precizat “achizitia in vederea inmatricularii
trebuie sa fi fost efectuata de aceeasi persoana, care solicita calculul
taxei pe poluare”.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in
temeiul art. II alin. (1) si art. IV din OUG nr.7/2009 privind modificarea
O ei de u a a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule, coroborate cu prevederile art. 209, alin. 1, pct. a),
art. 210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicat, se:

DECIDE:
Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de
PERS. X privind modificarea Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr. .../...2009, respectiv reducerea taxei cu suma de ... lei.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Harghita
Miercurea Ciuc, in termen de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii
legale.
DIRECTOR EXECUTIV,
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