
   

Ministerul Finan\elor Publice, Agen\ia Na\ional` de Administrare
Fiscal`,  Direc\ia General`  a  Finan\elor  Publice Jude\ul  Br`ila -  Serviciul
Solu\inare Contesta\ii a fost sesizat` de Administra\ia Finan\elor Publice a
Municipiului Br`ila prin adresa nr._.2009, [nregistrat` sub nr._.2009, asupra
contesta\iei formulat` de X prin av. Y, [mpotriva Deciziei nr._.2009 de calcul
al taxei pe poluare pentru autovehicule, emis` de Administra\ia Finan\elor
Publice a Municipiului Br`ila.

X  cu  domiciliul  [n  Jude\ul  Br`ila,  _,  sat  _  ]i  CNP  nr._,  a
desemnat pe avocat Y, prin [mputernicirea avoca\ial` nr._.2009, emis` [n
baza contractului de asisten\` juridic` nr._.2009, s` redacteze contesta\ia,
s`-l asiste ]i s`-l reprezinte [n fa\a D.G.F.P. Br`ila. 

Obiectul  contesta\iei prive]te  solicitarea  contestatorului  de
“desfiin\area deciziei” pentru suma de _ lei reprezent@nd tax` pe poluare
pentru autovehicule. 

Analiz@nd obiectul contesta\iei, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila re\ine c`
pentru suma de _ lei,  din total sum` contestat`, cauza supus` judec`\ii
este  dac`  se  poate  investi  cu  solu\ionarea  pe  fond  a  acesteia,  [n
condi\iile [n care suma nu a fost stabilit` prin actul atacat.

{n  fapt,  se  re\ine  c`  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a
Municipiului  Br`ila,  prin  Decizia  nr._.2009  de  calcul  al  taxei  pe  poluare
pentru autovehicule, a stabilit ]i individualizat [n sarcina X o tax` [n sum`
de _ lei.

{n  data  de  _.2009,  X,  prin  avocat  Y,  a  formulat  contesta\ie
“[mpotriva Deciziei  de calcul  al  taxei  pe poluare pentru autovehicule din
data de _2009, prin care s-a stabilit … plata unei taxe pe mediu [n cuantum
de _lei”.

{n drept, sunt aplicabile prevederile art.110 alin. (3) ]i art.206
alin.(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`
[n 2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum:
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“ ARTICOLUL 110
            Colectarea crean\elor fiscale

...
(3)  Titlul  de  crean\`  este  actul  prin  care  se  stabile]te  ]i  se

individualizeaz`  crean\a  fiscal`,  [ntocmit  de  organele  competente  sau  de
persoanele [ndrept`\ite, potrivit legii.

...
ARTICOLUL 206

       Forma ]i con\inutul contesta\iei
...

    (2)   Obiectul  contesta\iei  [l  constituie  numai  sumele  ]i  m`surile
stabilite ]i [nscrise de organul fiscal [n titlul de crean\` sau [n actul administrativ
fiscal atacat, cu excep\ia contesta\iei [mpotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal.”

Totodat`,  sunt  aplicabile  ]i  prevederile  pct.107.1  lit.  a)  din
Normele metodologice de aplicare a Ordonan\ei  Guvernului  nr.92/2003
privind  Codul  de  procedur`  fiscal`   aprobate  prin   H.G.  nr.  1050/2004,
precum :

“107.1.Titlul  de  crean\`  este  actul  prin  care,  potrivit  legii,  se
stabile]te  ]i  se  individualizeaz`  obliga\ia  de  plat`  privind  crean\ele  fiscale,
[ntocmit de organele competente sau de alte persoane [ndrept`\ite potrivit legii.
Asemenea titluri pot fi:
    a) decizia de impunere emis` de organele competente, potrivit legii;”

Fa\`  de  cele  prezentate,  se  constat`  c`   suma  de  _lei
contestat` de X, nu a fost stabilit` ]i individualizat` ca obliga\ie de plat`
prin titlul de crean\` atacat, respectiv  Decizia nr._.2009 de calcul al taxei
pe poluare pentru autovehicule, ]i astfel, pe cale de consecin\`, contesta\ia
pentru aceast` sum` urmeaz` a se respinge ca f`r` obiect.

Analiz@nd  termenul  de  depunere  a  contesta\iei,  D.G.F.P.
Jude\ul Br`ila precizeaz` c` Decizia nr._2009 de calcul al taxei de poluare
pentru  autovehicule,  emis`  de  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a
Municipiului Br`ila, a fost [nm@nat` contestatorului [n data de _.2009, (dat`
la care acesta a confirmat primirea deciziei, [nscriind pe aceasta “Am primit
un  exemplar  _.2009”),  iar  contesta\ia  a  fost  depus`  la    Administra\ia
Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila [n data de _.2009 [nregistrat` sub
nr._,  rezult@nd c` aceasta  a  fost  depus` [n  termenul  legal  prev`zut  de
art.207(1)  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur`   fiscal`,
republicat` [n 2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

Constat@nd c`, [n spe\`, pentru suma de _ lei (_ lei – _ lei)
reprezent@nd tax` pe poluare pentru autovehicule, stabilit` [n sarcina  X
prin  Decizia  nr._.2009  emis`  de  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a
Municipiului  Br`ila,  sunt  [ntrunite  condi\iile  prev`zute de art.206,  art.207
alin.(1)  ]i  art.  209  alin.(1)  lit.a)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de
procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
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ulterioare, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila este investit` s` solu\ioneze contesta\ia
pe fond.

I. X,  prin  av.  Y, a ar`tat  c` formuleaz` contesta\ie [mpotriva
Deciziei nr._.2009 de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, emis`
de  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a  Municipiului  Br`ila,  prin  care  s-a
stabilit,  [n  sarcina sa,  plata unei  taxe pe poluare pentru autovehicule [n
sum` de _ lei.

{n  motivarea  contesta\iei  s-a  ar`tat  c`,  [n  fapt,  a  dob@ndit
dreptul de proprietate asupra autoturismului _ ]i pentru a putea [nmatricula
acest  autovehicul  i  s-a  “comunicat  decizia  ce  face  obiectul  prezentei
contesta\ii”, decizie prin care i s-a stabilit o tax` pe poluare [n cuantum de _
lei.  

Astfel, contestatorul consider` c` taxa pe poluare pe care a fost
obligat s` o achite nu este legal`,  deoarece O.G. nr.50/2008 contravine
dispozi\iilor  art.23 din Tratatul  de Instituire a Comunit`\ii  Europene,  care
interzice statelor membre s` instituie taxe vamale la import sau la export,
precum ]i  altor  taxe cu  efect  echivalent,  pentru  produsele  originare  din
statele membre, precum ]i produselor care provin din \`ri ter\e care se afl`
[n liber` circula\ie [n statele membre.

{n alt` ordine de idei,  X, prin avocat Y, sus\ine c` ordonan\a
contravine  ]i  dispozi\iilor  art.  28  din  Tratatul  de  Instituire  a  Comunit`\ii
Europene,  prin  care  sunt  interzise  [ntre  statele  membre  restric\iile
cantitative la import, precum ]i orice m`suri cu efect echivalent .

Totodat`,  contestatorul  mai  subliniaz` c`, potrivit  prevederilor
art.90  paragraful 1 din Tratatul Comunit`\ii Europene se interzice statelor
membre  s`  aplice,  direct  sau  indirect,  produselor  altor  state  membre,
impozite interne de orice natur` mai mari dec@t cele care se aplic`, direct
sau indirect,  produselor  na\ionale  similare,  concluzion@nd c`  prevederile
legale  men\ionate  limiteaz`  libertatea  statelor  [n  materie  fiscal`  de  a
restric\iona  libera  circula\ie  a  m`rfurilor  prin  interzicerea  taxelor
discriminatorii ]i protec\ioniste.

Astfel,  persoana  fizic`  men\ioneaz`  c`,  prin  obligarea  sa  la
plata  taxei  pe  poluare,  pentru  a  putea  [nmatricula  ]i  circula  cu  propriul
autovehicul,  au  fost  [nc`lcate  prevederile  Tratatului  de  Instituire  a
Comunit`\ii  Europene,  tratat  care,  [ncep@nd cu data de 01.01.2007 face
parte din legisla\ia intern` a \`rii.

Contestatorul  mai  re\ine  ]i,  c`,  potrivit  art.148  alin.2  din
Constitu\ia Rom@niei,  prevederile tratatelor Uniunii Europene au prioritate
fa\` de dispozi\iile contrare din legile interne.

De  asemenea,  se  mai  arat`  ]i  c`,  Tratatul  de  Instituire  a
Comunit`\ii   Europene face parte, de la 1 ianuarie 2007, din ordinea de
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drept a Rom@niei, iar prin instituirea taxei de prim` [nmatriculare  acesta a
fost [nc`lcat.           

{n  final,  X  solicit`  admiterea  contesta\iei  ]i  desfiin\area
deciziei atacate.        
  

II.  Prin Decizia nr._.2009 de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule  emis`  de  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a   Municipiului
Br`ila,  organul  fiscal  a  ar`tat  c`,  urmare  a  cererii  X,  [nregistrat`  sub
nr._.2009,  (prin  care    s-a  solicitat  calcularea  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule,  [n  vederea  efectu`rii  primei  [nmatricul`ri  [n  Rom@nia  a
autovehiculului marca _, categoria auto M1, norma poluare E2, an fabrica\ie
1999, data primei [nmatricul`ri _1999) ]i a aplic`rii elementelor de calcul
prev`zute de O.U.G. nr.50/2008, pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, a rezultat o tax` pe poluare pentru autovehicule [n sum` de _
lei. La stabirea taxei s-au avut [n vedere: valoarea combinat` a emisiilor de
CO2, taxa specific`,  capacitatea cilindric`,  taxa specific` pe capacitatea
cilindric`  ]i  cota  de  reducere  a  taxei,  prev`zute  de  O.U.G.  nr.50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

III.  Din  analiza  actelor  ]i  documentelor  existente  la  dosarul
cauzei, [n raport cu prevederile legale aplicabile spe\ei ]i av@nd [n vedere
motiva\iile invocate de contestatoare, se re\in urm`toarele:

Cauza supus` solu\ion`rii este dac` X datoreaz` bugetului
general  consolidat  al  statului  suma de  _  lei,  reprezent@nd tax`  pe
poluare pentru autovehicule, [n conditiile [n care la stabilirea acesteia
organul fiscal a aplicat prevederile O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea
taxei de poluare pentru autovehicule. 

{n  fapt,  X  a  depus  la  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a
Municipiului Br`ila cererea nr._.2009, prin care solicit` calcularea taxei pe
poluare pentru autovehicule conform O.U.G. nr.50/2009 pentru autoturismul
Renault.

Cererea contestatorului a fost solu\ionat` prin emiterea Deciziei
nr._.2009 de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, prin care s-a
stabilit taxa pe poluare [n sum` de _ lei.

{n drept, sunt aplicabile prevederile art.1 alin.(1), art.3 alin.(1),
art.4 lit.a), art.5 alin.(1), alin.(2) ]i alin.(3) si art.6 alin.(1) lit.b) din O.U.G.
nr.50/2008 pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  dup`
cum urmeaz`:

“ART. 1
    Ńă Ńă ş(1) Prezenta ordonan  de urgen  stabile te cadrul legal pentru instituirea

ă ătaxei pe poluare pentru autovehicule, denumit  în continuare tax , care constituie
ş ă Ńvenit  la  bugetul  Fondului  pentru  mediu  i  se  gestioneaz  de  Administra ia
Ńă şFondului  pentru  Mediu,  în  vederea finan rii  programelor  i  proiectelor  pentru

Ńprotec ia mediului.
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...
ART. 3

    (1) Intr` sub inciden\a taxei autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) si N(1)-N(3),
astfel cum sunt acestea definite [n RNTR2.

ART. 4
    Obliga\ia de plat` a taxei intervine:
    a) cu ocazia primei [nmatricul`ri a unui autovehicul [n Rom@nia;

... 
   

ART. 5
    (1) Taxa se calculeaz` de autoritatea fiscal` competent`.
  (2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizic` sau persoana juridic`, denumite [n
continuare  contribuabil,  care  inten\ioneaz`  s`  efectueze  [nmatricularea
autovehiculului va depune documentele din care rezult` elementele de calcul al
taxei, prev`zute [n normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan\e de
urgen\`.
    (3) Valoarea [n lei a taxei se determin` pe baza cursului de schimb valutar
stabilit [n prima zi lucr`toare a lunii octombrie din anul precedent ]i publicat [n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

...
ART. 6

    (1)  Suma  de  plat`  reprezent@nd  taxa  se  calculeaz`  pe  baza  elementelor
prev`zute [n anexele nr. 1-4, dup` cum urmeaz`:

...
 b)  pentru  autovehiculele  din  categoria  M(1),  cu  norma  de  poluare

non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupã formula:
 
     Suma  de  platã  =  C  x  D  x  (100-E),

──────────────────── 
                                                                                                                                   100
unde: 

 C = cilindree (capacitatea cilindricã);
 D  =  taxa  specificã  pe  cilindree,  prevãzutã  în  coloana  3  din  anexa  nr.  2;
 E = cota de reducere a taxei, prevãzutã în coloana 2 din anexa nr. 4;”

De asemenea, [n spe\`, sunt aplicabile ]i prevederile art.3 alin.
(1)  lit.a)  ]i  alin.(2)  lit.a)  ]i  lit.b)  din  H.G.  nr.686/2008  privind  aprobarea
normelor metodologice de aplicarea a O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, astfel:

“ART. 3
    (1) Taxa se calculeaz` de organul fiscal competent din subordinea Agen\iei
Na\ionale de Administrare Fiscal`, care reprezint`:

a)  [n  cazul  persoanelor  juridice,  al  persoanelor  fizice  care  desf`]oar`
activit`\i  economice  [n mod independent  sau exercit`  profesii  libere -  organul
fiscal la care persoana este [nregistrat` ca pl`titor de impozite ]i taxe;...    
    (2) {n vederea calcul`rii taxei de c`tre autoritatea fiscal`, persoana fizic` sau
persoana  juridic`  [n  numele  c`reia  se  efectueaz`  [nmatricularea,  denumite  [n
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continuare contribuabili, trebuie s` prezinte, [n copie ]i [n original, urm`toarele
documente:

a) cartea de identitate a vehiculului; 
   b) [n cazul autovehiculelor rulate achizi\ionate din alte state, un document din
care s` rezulte data primei [nmatricul`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  Rom@n"  ori  rezultatul
evalu`rii individuale efectuate potrivit art. 5 alin. (20). ” 

Fa\`  de  cadrul legal men\ionat, de documentele existente la
dosarul  cauzei,  precum  ]i  fa\`  de  motivarea  contestatorului,  D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila  re\ine  c`,  regimul  taxei  pe poluare  pentru  autovehicule  a
intrat  [n  vigoare de la data de 01 iulie 2008,  conform art.14 din O.U.G.
nr.50/21.04.2008,  ]i  c`,  potrivit  prevederilor  art.1  alin.(1)  din  acela]i  act
normativ, prin aceast` ordonan\` s-a stabilit cadrul legal pentru instituirea
taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  cu  destina\ia  de  venit  la  bugetul
Fondului pentru mediu, ea fiind gestionat` de Administra\ia Fondului pentru
Mediu,  [n  vederea  finan\`rii  Programelor  ]i  proiectelor  pentru  protec\ia
mediului. 

Totodat`,  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  re\ine  ]i  c`,  X  a  solicitat
organului  fiscal  teritorial  calculul  taxei  pe  poluare  pentru  [nmatricularea
autoturismului _, an fabrica\ie 1999, norma poluare E2. 

Prin  urmare,  c@t`  vreme  legisla\ia  fiscal`  prevede  [n  mod
expres  plata  taxei  pe  poluare  cu  ocazia  primei  [nmatricul`ri,   D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila  constat`  c`,  autoritatea  fiscal`  competent`,  [n  a  c`rei
eviden\` este [nregistrat contribuabilul, are obliga\ia s` calculeze taxa pe
poluare pe baza elementelor  de taxare men\ionate [n prevederile  legale
aplicabile [n spe\`, aceasta fiind [n mod legal datorat`.

Pe cale de consecin\`, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila constat` c`,
[n  mod  corect  ]i  legal,  organul  fiscal  competent  din  cadrul
Administra\iei Finan\elor Publice a Municipiului, a stabilit [n sarcina    X
o tax` pe poluare [n sum` de _ lei, cu ocazia primei [nmatricul`ri [n
Rom@nia  a  autoturismului  second  hand  _,  ]i  astfel,  contesta\ia
formulat` prin av. Y, pentru suma de _ lei reprezent@nd tax` pe poluare
pentru autovehicule,  stabilit` prin Decizia nr._.2009 de calcul al  taxei pe
poluare pentru autovehicule, se prive]te ca  ne[ntemeiat` ]i urmeaz` a fi
respins` ca atare.

Nu are relevan\` [n solu\ionarea favorabil` a cauzei motiva\ia
contestatorului, potrivit c`reia O.G. nr.50/2008 contravine dispozi\iilor art.23
din  Tratatul  de  Instituire  a  Comunit`\ii  Europene,  care  interzice  statelor
membre s` instituie taxe vamale la import sau la export,  precum ]i altor
taxe cu efect  echivalent,  av@nd [n  vedere faptul  c` taxa pe poluare  nu
constituie o tax` vamal` perceput` la importul autoturismului,  ci  aceasta
este perceput` doar la [nmatricularea pentru prima dat` [n Rom@nia a unui
autoturism, indiferent de provenien\`, din Comunitate sau din \ar`, [n scopul
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asigur`rii  protec\iei  mediului,  fiind  o  surs`  de  finan\are  prin  care  se
realizeaz` programe ]i proiecte pentru [mbun`t`\irea aerului, m`suri care
vizeaz` interesul  public  ]i  constituie  situa\ii  de urgen\` ]i  extraordinare,
actul  normativ  care  reglementeaz`  aceast`  tax`  fiind  emis  [n  temeiul
art.115 alin.(4) din Costitu\ia Rom@niei.

Totodat`,  nici  motiva\ia  contestatorului  potrivit  c`reia  art.90
paragraful 1 din Tratatul Comunit`\ii Europene interzice statelor membre s`
aplice produselor altor state membre, impozite interne de orice natur` mai
mari  dec@t cele care se aplic` produselor na\ionale similare, nu poate fi
retinu\`  [n  solu\ionarea  favorabil`  a  cauzei,  deoarece,  taxa  pe  poluare
prev`zut`  de O.U.G.  nr.50/2008 este aceea]i  at@t  pentru  un  autoturism
fabricat [n Rom@nia care nu a fost [nmatriculat c@t ]i pentru un autoturism
produs  [n  oricare  alt  stat  comunitar  de  asemenea  ne[nmatriculat  [n
Rom@nia, at@t timp c@t autoturismele au acelea]i specifica\ii tehnice. Mai
mult, potrivit prevederilor legale, taxa pe poluare se aplic` cu ocazia primei
[nmatricul`ri  a  autovehiculelor,  indiferent  dac`  acestea  provin  din
achizi\ionarea de pe pia\a intern` sau din Comunitate,  nivelul  taxei  fiind
determinat de norma de poluare corelat cu vechimea, rulajul mediu anual ]i
starea general` standard ]i reprezint` reflec\ia [n plan fiscal a principiului
“poluatorul pl`te]te”, principiu unanim acceptat la nivelul Uniunii Europene. 

{n  ceea  ce  prive]te  sus\inerea  contestatorului  referitoare  la
faptul  c`  potrivit  art.148  alin.2  din  Constitu\ia  Rom@niei,  prevederile
tratatelor  Uniunii  Europene  au  prioritate  fa\`  de  dispozi\iile  contrare  din
legile interne, men\ion`m c`, aceast` prioritate este legat` de “respectarea
prevederilor actului de aderare”, ori, [n conformitate cu art.I – 33 alin.1 din
Tratatul  de  aderare  (ratificat  prin  Legea  nr.157/2005),  “Legea  cadru
european` este un act legislativ care oblig` orice stat membru destinatar [n
ceea  ce  prive]te  rezultatul  care  trebuie  ob\inut,  l`s@nd  [n  acela]i  timp
autorit`\ilor na\ionale competen\a [n ceea ce prive]te alegerea formei ]i a
mijloacelor”. Prin urmare, se constat` c` O.U.G. nr.50/2008 reprezint`, [n
fapt,  forma ]i  mijlocul  prin  care  autoritatea statului  rom@n a  [n\eles  s`
asigure  protec\ia  mediului,  cu  respectarea  at@t  a  prevederilor  legisla\iei
interne c@t ]i a prevederilor Tratatelor la care Rom@nia este parte.

Mai mult, jurispruden\a Cur\ii a stabilit c`, art.90 primul paragraf
din Tratat,  este [nc`lcat  numai atunci  c@nd cuantumul taxei pe poluare
este  calculat  f`r`  luarea  [n  calcul  a  deprecierii  reale,  ori  [n  spe\`,  la
calcularea  taxei  pe  poluare  s-a  avut  [n  vedere  deprecierea  real`  a
autovehiculului, prin cota de reducere a taxei ce s-a stabilit [n func\ie de anii
de vechime ai autovehiculului. 

Pentru cele ce preced ]i [n temeiul art.210 ]i art.216 alin.(1) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n 2007, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se 
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    D E C I D E :

1. Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulat` de X,
cu domiciliul [n Jude\ul Br`ila, Comuna _, sat _]i CNP nr._, prin avocat Y,
[n contradictoriu cu Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila,
pentru  suma  total`  de  _ lei reprezent@nd  tax`  pe  poluare  pentru
autovehicule stabilit` prin Decizia nr._.2009.

2. Respingerea ca f`r` obiect  a contesta\iei formulat` de X,
prin  avocat  Y,  [n  contradictoriu  cu  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a
Municipiului Br`ila, pentru suma de _ lei.

{n temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92 /2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat` [n 2007, prezenta decizie  de solu\ionare este
definitiv` [n sistemul  c`ilor  administrative de atac  ]i  poate fi  atacat`,  la
instan\a judec`toreasc` de contencios administrativ competent`, respectiv
la Tribunalul Br`ila, [n temeiul art.218 alin.(2) din acela]i act normativ, [n
termen de 6 luni de la data comunic`rii.
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