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���� ���� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza 

art.209 din OG 92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de  ��
���
���
���
� """"""""""""""""""""#### împotriva 

Deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr.XXXXX/17.12.2008 întocmit� de 

Administra�ia Finan�elor Publice a ora�ului S�li�te �i comunicat� petentului în data de 17.12.2008. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, fiind 

înregistrat� la organul fiscal sub nr.XXXXX/19.01.2009, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei 

sub nr.XXXXX/26.01.2009. 

  Petentul contest� suma de XXXXX lei reprezentând taxa pe poluare pentru 

autovehicule. 

 

       �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat�, petentul invoc� urm�toarele : 

 

� a achitat în data de 11.12.2008 suma de XXXX lei, tax� pe poluare în cuantumul stabilit de 

O.U.G.nr. 50/2008 anterior intr�rii în vigoare a O.U.G.nr. 218/2008 (15.12.2008) ; 

� în mod abuziv, organele fiscale au emis decizia de calcul a taxei pe poluare la data de 

17.12.2008, dup� ce petentul a achitat contravaloarea taxei potrivit dispozi�iilor legale în 

vigoare la momentul achit�rii, contrar principiului neretroactivit��ii legii ; 

� dispozi�iile O.U.G.nr.218/2008  sunt în contradic�ie flagrant� cu dispozi�iile art.90 din Tratatul 

Comunit��ii Europene, care sunt prioritare fa�� de prevederile legale interne. 

 

 

   ��
���
���
���
�Organul fiscal teritorial, în baza cererii d-lui XXXXXX de stabilire a taxei  
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de poluare înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a ora�ului S�li�te sub 

nr.XXXX/17.12.2008 �i a documentelor de identificare a autoturismului achizi�ionat, emite Decizia 

de calcul a taxei de poluare pentru autovehicule nr.XXXXX/17.12.2008 prin aplicarea elementelor 

de calcul prev�zute de O.U.G.nr.50/2008 stabilind suma de plat� de XXXXXX lei. 

 

  ���
����
����
����
�Având în vedere cele invocate de petent� în cuprinsul contesta�iei, precum �i 

documentele aflate la dosarul cauzei, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

� petentul pl�te�te în data de 11.12.2008 prin Raiffeisen Bank cu O.P. XX/11.12.2008 suma 

de XXXXX lei reprezentând tax� poluare ; 

� în data de 17.12.2008 petentul a depus cererea de stabilire a taxei de poluare la care 

anexeaz� documentele de identificare a ma�inii ; 

� în data de 17.12.2008, organul fiscal emite decizia de calcul a taxei pe poluare în 

conformitate cu O.U.G. nr.218/2008 privind modificarea O.U.G.nr.50/2008. 

În drept, sunt aplicabile prevederile : 

� art.1 din O.G.92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal� : 

“(1) Prezentul cod reglementeaz� drepturile �i obliga�iile p�r�ilor din raporturile juridice 

fiscale privind administrarea impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat �i bugetelor 

locale, prev�zute de  Codul Fiscal. 

(……) 

(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i altor sume datorate bugetului 

general consolidat se în�elege ansamblul activit��ilor desf��urate de organele fiscale în 

leg�tur� cu : 

 a). înregistrarea fiscal� ; 

 b).declararea, stabilirea, verificarea �i colectarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i  

altor sume datorate bugetului general consolidat ; 

 c). solu�ionarea contesta�iilor împotriva actelor administrative fiscale”. 

� art.5 din O.G.92/2003 R : “Organul fiscal este obligat  s� aplice unitar prevederile legisla�iei 

fiscale pe teritoriul României,urm�rind stabilirea corect� a impozitelor, taxelor, contribu�iilor 

�i altor sume datorate bugetului general consolidat” ; 

� art.13 din O.G.92/2003 R : “Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� respecte voin�a 

legiuitorului a�a cum este exprimat� în lege”. 

 

 

În spe��, sunt de asemeni aplicabile prevederile : 
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� art.4 lit.a) din O.U.G. nr.50/2008 cu modific�rile ulterioare : “Obliga�ia la plata taxei 

intervine: 

a). Cu ocazia “primei înmatricul�ri  a unui autovehicul în România” ; 

� art.5 din O.U.G. nr. 50/2008 cu modific�rile ulterioare : 

“(1) Taxa se calculeaz�  de autoritatea fiscal� competent� : 

(2) Pentru stabilirea taxei,  persoana fizic� sau persoana  juridic�, denumite în continuare 

contribuabil, care înten�ioneaz� s� efectueze înmatricularea autovehiculului, va depune 

documentele  din care rezult� elementele de calcul al taxei, prev�zut� în normele 

metodologice de aplicare a  prezentei ordonan�e de urgen��” ; 

� art.IV alin.(3) din O.U.G. nr. 218/10.12.2008 (M.Of. 836/11.12.2008, privind modificarea 

O.U.G.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precizeaz� : 

“Procedura de înmatriculare  a autovehiculelor  se consider� ini�ial� la data depunerii 

documentelor  prev�zute la art.5 din O.U.G. 50/2008. Contribuabililor li se aplic� regimul 

juridic în vigoare la data depunerii documentelor  prev�zute la art.5 din O.U.G. nr.50/2008”. 

Având în vedere prevederile legale citate mai sus, reiese în mod explicit care sunt obliga�iile 

atât ale contribuabililor cât �i ale organului fiscal teritorial competent în ce prive�te taxa pe  

poluare pentru autovehicule : 

1. Cuantumul taxei pe poluare se  calculeaz� de c�tre organul fiscal teritorial  în a c�rui 

competen�� se afl� contribuabilul. 

2. Taxa pe poluare se calculeaz�, stabile�te de organul fiscal teritorial, având la baz� : 

� cererea contribuabilului de stabilire a taxei pe poluare ; 

� documentele anexate la aceast� cerere din care s� rezulte elementele de calcul a 

taxei pentru autovehiculul în cauz�. 

3. Taxa pe poluare se pl�te�te de c�tre contribuabil într-un cont distinct deschis la  unit��ile  

      Trezoreriei Statului. 

       Petentul, s-a aflat  în urm�toarea situa�ie : 

� petentul a pl�tit din proprie ini�iativ� în data de 11.12.2008  prin banc� suma de 

XXXXX lei tax� pe poluare ; 

� în data de 17.12.2008 petentul depune la Administra�ia Finan�elor Publice  S�li�te 

cererea de stabilire a taxei pe poluare înregistrat� sub nr.XXXXXX/17.12.2008 �i 

documentele anexate pentru identificarea elementelor de calcul a autovehiculului ; 

� Administra�ia Finan�elor Publice S�li�te îi calculeaz� petentului în data de 

17.12.2008  taxa pe poluare datorat� în sum� de XXXXX lei. Prin Decizia de 
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calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr.XXXXX/17.12.2008, decizie pe 

care i-o comunic� petentului în aceea�i zi – 17.12.2008. 

Petentul sus�ine faptul c� “în mod abuziv organele fiscale au emis decizia pe care o  

contest, la data de 17.12.2008, dup� ce subsemnatul, am achitat contravaloarea taxei potrivit 

dispozi�iilor legale în vigoare la momentul achit�rii”. 

  Organul de solu�ionare a contesta�iei men�ioneaz� c� sus�inerea petentului nu poate 

fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât : 

� în primul rând, organul fiscal emite decizia de calcul a taxei pe poluare pentru 

autovehiculele numai  în momentul când un contribuabil depune o cerere  de solicitare, în 

acest sens �i documentele  de  identificare a ma�inii  în cauz�, în spe�� 17.12.2008 ; 

� de asemeni, petentului i s-a aplicat regimul juridic în vigoare la data depunerii documentelor 

de identificare a ma�inii, respectiv 17.12.2008 – a�a cum  men�ioneaz� expres prevederile 

art.IV (3) din O.U.G. 218/10.12.2008, publicat� în Monitor Oficial nr.836/11.12.2008 – articol 

aplicabil din 11.12.2008 ; 

� petentul face confuzie între suma pl�tit� de el din proprie ini�iativ� la o anumit� dat�, în 

spe�� 11.12.2008, sum� pe care o consider� ca fiind cea legal datorat� f�r� a avea în 

vedere faptul c� în perioada 11.12.2008 – 17.12.2008, respectiv între momentul pl��ii ini�iale 

�i momentul depunerii documenta�iei în vederea stabilirii reale  a taxei pe poluare datorate, 

au fost aduse modific�ri O.U.G. 50/2008, astfel : 

� O.U.G. nr.208/04.12.2008 (M.Of.825/08.12.2008),  abrogat� prin art.I din 

O.U.G.nr.218/2008 ; 

� O.U.G.nr.218/10.12.2008 (M.Of. 836/11.12.2008) ; 

� prin urmare, în data de 17.12.2008 când petentul a depus la organul fiscal cererea de calcul 

tax� pe poluare erau în vigoare deja noile cuantumuri ale taxei conform art.II – III din 

O.U.G.nr.218/2008 cu aplicabilitate din 15.12.2008, modific�ri care au stat în mod întemeiat 

la baza emiterii deciziei de calcul a taxei pe poluare emis� în 17.12.2008 ; 

� de asemeni, organul fiscal a �inut cont de prevederile art.IV (3) din O.U.G.nr.218/2008 

conform c�rora “procedura de înmatriculare  a autovehiculelor se consider� ini�iat� la data 

depunerii documentelor (…..), iar contribuabilului i se aplic� regimul juridic în vigoare la data 

depunerii documentelor  prev�zute la  art.5 din O.U.G. nr.50/2008” ; 

� mai mult, petentul pentru a evita eventualele neconcordan�e între suma achitat� �i cea legal 

datorat�, avea posibilitatea s� se prezinte pentru calcularea taxei pe poluare deoarece 

Administra�ia Finan�elor Publice S�li�te a lucrat cu program special în zilele de 14 – 

15.12.2008. 
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Referitor la afirma�ia petentului c� “dispozi�iile O.U.G.nr.218/2008 sunt în contradic�ie  

flagrant� cu dispozi�iile art.90 din Tratatul Comunit��ilor Europene (……)”, men�ion�m c� organele 

fiscale nu au competen�a material� de a se pronun�a asupra unui act normativ emis de Guvern, ci 

au obliga�ia de a aplica întocmai aceste prevederi legale. 

  În concluzie, �inându-se cont de toate aspectele detaliate mai sus �i de  prevederile 

legale în spe��, în mod întemeiat organul fiscal teritorial a emis decizia de calcul al taxei pe poluare 

pentru autovehicule nr.XXXXX/17.12.2008 prin care s-a stabilit c� petentul datoreaz� o tax� pe 

poluare în sum� de XXXXX lei. 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din O.G.nr.92/2003 R, 

 

������������������������������������������������������������������������((((����

����

  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de XXXXX lei reprezentând tax� 

pe poluare pentru autovehicule. 

  Prezenta  Decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Sibiu  în  termen  de  6  luni  de  la 

comunicare. 
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Serv.Solu�ionare Contesta�ii 
Adresa: str.Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod: 550324 

Tel: 0269/218176, Fax: 0269/218315 
Website: www.finan�esibiu.ro 


