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SPITVBL. "Manevra" de peste 5.000 de lei

Fals in cartea de identitate a masinii
19

CARTE DE IDENTITATE FALSIFICATÃ Recunoscuti pentru talentul de a se "descurca&#8220; in
conditii vitrege, romanii apeleaza la tot felul de formule "ajutatoare&#8220; pentru a se sustrage de
la plata obligatiilor catre stat, fie ca e vorba de bugetul local sau de cel al statului. S-au inregistrat tot
mai multe cazuri in care documente falsificate au fost depuse la Serviciul Public de Impozite, Taxe si
alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanta. "In ultimul timp, unele persoane recurg la
modificarea unor elemente de identificare ale autoturismelor pe care le au in proprietate si care
influenteaza suma pe care o au de plata catre bugetul local&#8220;, a declarat directorul executiv
adjunct al SPITVBL, Carmen Trentea. 

DE LA 4.398 CMC, LA 1.998 CMC In urma unei verificari a documentelor intrate in institutie,
angajatii au constatat ca posesorul unui autovehicul marca BMW a modificat capacitatea cilindrica in
cartea de identitate a masinii, ceea ce a dus la micsorarea impozitului datorat bugetului local. Mai
exact, cei 4.398 cmc inscrisi in cartea de identitate a vehiculului au fost transformati in 1.998 cmc,
posesorul autovehicului sustragandu-se de la plata a peste 5.000 de lei. "In mod normal,
contribuabilul ar fi avut de plata aprox. 6.000 lei conform capacitatii cilindrice a motorului. A avut
grija insa sa modifice cartea de identitate in asa fel incat autovehiculul sa nu fie suprataxat asa cum
sunt toate vehiculele care depasesc 2.000 cmc&#8220;, a explicat Trentea. Ea a adaugat ca
angajatii au depistat neregulile comparand actele depuse de un fost proprietar al autovehiculului cu
cele depuse de actualul proprietar. "Pe langa faptul ca va trebui sa achite diferenta de impozit pe
care o datoreaza catre bugetul local, "descurcaretul&#8220; constantean va trebui sa raspunda in
fata legii pentru fapta sa. "Institutia noastra a informat organele competente, in scopul  identificarii
faptuitorului si tragerea acestuia la raspundere penala&#8220;, a mai spus Trentea. Daca se va
dovedi ca a incalcat legea, faptasul ar putea fi acuzat de fals material in inscrisuri oficiale si uz de
fals si ar putea privi lumea din spatele gratiilor intre trei luni si trei ani.
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