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DECIZIA NR. 36
DIN ...............2009

Privind: soluţionarea contestaţiei formulate de
p.f. X cu domiciliul în loc. .............., judeţul Vrancea,

depusă şi înregistrată la D.G.F.P. Vrancea sub nr. ............../2009

Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de p.f. X cu 
domiciliul  în  loc.  .................,  str.  .............,  nr.  ..........,  judetul  Vrancea  prin 
contestatia  depusa  si  inregistrata  sub  nr.  .............../...........2009  si  la  A.F.P. 
.................. sub nr.: ................/..............2009.

Petentul  contesta  masura  de  virare  la  bugetul  statului  a  sumei  totale  de 
.............  lei  reprezentand: contravaloare taxa pe poluare stabilita prin decizia nr. 
................/.............2009 intocmita  ca urmare a cererii  de prima inmatriculare  nr. 
................/.............2009 de catre reprezentantii A.F.P. ................

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 207 din O.G. nr. 
92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, astfel: decizia nr. ............. 
intocmita ca urmare a cererii de prima inmatriculare nr. ........../............2009 a fost 
emisa la data de .................2009, iar contestatia a fost depusa la D.G.F.P. Vrancea 
sub nr. .............../................2009 si la A.F.P. ........... sub nr.: ............/.............2009.

Deoarece contestatia nu indeplinea conditiile prevazute la art. 206, alin. (1), 
lit. e din O.G. nr. 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala s-a trimis 
petentului adresa nr. ............./2009. In urma corespondentei  purtate cu petentul, 
acesta a depus imputernicirea avocatiala inregistrata la D.G.F.P. Vrancea sub nr. 
................/.............2009.

Prin  urmare,  constatand  ca  sunt  indeplinite  prevederile  art.  206  privind 
"forma  si  continutul  contestatiei"  si  art.  209,  alin.  (1)  lit.  a)  privind  "organul 
competent" din O.G. nr. 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala – 
D.G.F.P.  Vrancea,  prin  Biroul  Solutionare  Contestatii  este  legal  investita  sa 
analizeze  contestatia  formulata  de p.f.  X  cu  domiciliul  in  loc.  ...............,  judetul 
Vrancea.
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        I.  Prin  contestatia  formulata,  petentul  invoca  urmatoarele 
argumente:

“…va rugam sa aveti in vedere ca autovehiculul pentru care s-a calculat taxa 
de  poluare  de  ...............  lei  a  fost  achizitionat  de  catre  petent  din  Italia,  fiind 
cumparator direct de la reprezentanta Opel. Ulterior, dupa ce acesta a revenit in 
Romania, a solicitat inmatricularea autovehiculului in tara.

Autovehiculul a fost achizitionat in data de ..............2008, anterior datei de 
................2008, asa cum rezulta din certificatul de proprietate nr. ....../....................

Taxa  de  poluare  trebuia  calculata  potrivit  dispozitiilor  art.  II  din  O.U.G. 
publicata in M.O. nr. 103 din 19.02.2009 privind modificarea O.U.G. 50/2008 pentru 
instituirea taxei de poluare pe autovehicule.”

II. Administratia  Finantelor  Publice  .................  a  stabilit  in  sarcina 
petentului  prin  decizia  de  calcul  a  taxei  pe  poluare  nr.  ............/.............2009 
intocmita  ca  urmare  a  cererii  de  prima  inmatriculare  nr.  .........../.............2009 
obligatia fiscala in suma totala de ................ lei reprezentand contravaloare taxa pe 
poluare. In data de ...................2009 se primeste de la reprezentantii Administratiei 
Finantelor Publice ................... referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei 
in care se mentine punctul de vedere cu privire la calculul taxei pe poluare.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si  avand in 
vedere motivatiile emise de petent, au rezultat urmatoarele aspecte:

Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca petentul datoreaza 
suma  totala  de  ................  lei  reprezentand  contravaloare  taxa  pe  poluare 
stabilita  de  catre  reprezentantii  Administratiei  Finantelor  Publice  ................ 
prin  decizia  de  calcul  a  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr. 
................/.............2009 intocmita ca urmare a cererii de calcul a taxei de prima 
inmatriculare.

P.f. X are domiciliul in loc. ................, jud. Vrancea.

          In fapt, p.f. X a platit la Trezoreria ................ taxa pe poluare in data 
de ................2009 conform chitantei nr. ...............

La data de .............2009 s-a emis decizia nr. ......... intocmita ca urmare a 
cererii  de  prima  inmatriculare,  prin  care  reprezentantii  Administratiei  Finantelor 
Publice  .................  au  stabilit  ca  obligatie  suplimentara  suma  de  ..........  lei 
reprezentand contravaloare taxa pe poluare.

Contestatia  a  fost  depusa  la  D.G.F.P.  Vrancea  si  inregistrata  sub  nr. 
............../..............2009 si la A.F.P. .............. sub nr.: ............../..............2009.

In drept,  in vederea solutionarii contestatiei, organul competent din 
cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Vrancea a avut in vedere prevederile 
art. 6, alin. (1), lit. b si lit. d din O.U.G. nr. 50 din 21 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule unde 
se precizeaza expres faptul ca:
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Art.  6 (1)  “Suma  de  plată  reprezentând  taxa  se  calculează  pe  baza 
elementelor prevăzute în anexele nr. 1 - 4, după cum urmează:

    (…) b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-
Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:

    Suma de plată = C x D x (100 - E),
                            ---------
                               100

    unde:

    C = cilindree (capacitatea cilindrică);

    D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

    E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

 (…) d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din catego-
ria N1;”

Referitor la forma si continutul contestatiei,  la  art. 206, alin. (1), lit.  e din 
O.G. nr. 92/2003 republicată, privind Codul de procedură fiscală se fac urmatoarele 
precizari:

“(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 e)  semnătura  contestatorului  sau  a  împuternicitului  acestuia,  precum şi 
ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contes-
tatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.”

            In speta, prin contestatia nr. ............./............2009 petentul contesta 
decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ............./...........2009, 
fara a aduce argumente in sustinerea acesteia. 

Taxa pe poluare este reglementata de O.U.G. nr.  50 din 21 aprilie  2008 
pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare,  fiind  o taxa legala  si  corect  calculata,  pe baza cartii  de 
identitate a autoturismului prezentata in original si copie de catre solicitant.

Astfel,  conform O.U.G.  nr.  50/2008,  art.  6,  alin.  (1),  lit.  b  si  lit.  d  pentru 
autovehiculele din categoria N1, calculul taxei se efectueaza dupa formula:

Suma de plată = C x D x (100 - E),
                                     ---------
                                            100

unde: C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;
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- din documentatia depusa de petent, capacitatea cilindrica este  de ........... 
cm3 (C = ...........);

- din anexa nr. .........., coloana 3 din O.U.G. nr. 50/2008, taxa specifica pe 
cilindree (D) este ..........;

-  din  anexa  nr.  4,  coloana  2  din  O.U.G.  nr.  50/2008  coroborat  cu 
documentatia  depusa de petent,  data  primei  inmatriculari  a  autovehiculului  este 
..............2007, vechimea autovehiculului incadrandu-se in “>1 – 2 ani inclusiv” prin 
urmare cota de reducere a taxei este E = ......%.

Din aplicarea formulei de calcul a rezultat suma de plata ca fiind .............. 
euro astfel: ........... x ......... x (100 – .......) / 100 = ............ euro.

Cursul  de  schimb valutar  pentru  conversie  este:  1  euro  =  3,7364  lei,  in 
concluzie suma de plata este de .............. * 3,7364 = ........... lei.

Asadar,  suma  de  ..............  lei  stabilita  prin  decizia  de  calcul  a  taxei  de 
poluare pentru p.f.  X a fost corect  stabilita  de catre reprezentantii  Administratiei 
Finantelor  Publice  ...............,  in  conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  nr.  50/2008 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

In  contextul  considerentelor  prezentate  mai  sus,  contestatia  formulata  de 
catre  p.f. X cu domiciliul in loc. ..............., str. ............., nr. ......., judetul Vrancea 
impotriva deciziei de calcul a taxei pe poluare, urmeaza a se propune pentru a fi 
respinsa ca neintemeiata.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, in temeiul actelor normative 
precizate in decizie, precum si art. 216 din O.G. 92/2003 republicata privind Codul 
de procedura fiscala, se

DECIDE:

Respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata pentru suma totala de 
..............  lei  reprezentand:  contravaloare  taxa  pe  poluare  stabilita  de  catre 
reprezentantii Administratiei Finantelor Publice ..............

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen 
de 6 luni de la comunicare, conform art. 218 (2) din Codul de procedura fiscala 
aprobat prin O.G. nr. 92/2003 R, coroborat cu art. 11 (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004.
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