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DECIZIA NR.135 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2009 
 

        Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului ..., a 
fost sesizata de Administratia Finantelor Publice ... asupra 
contesta�iei formulat� de dl. X  cu domiciliul în ..., str. ...,nr…., bl…., 
ap…., jude�ul ..., privind Decizia de calcul al taxei de poluare pentru 
autovehicule nr. .../...2009 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
..., referitoare la suma de  ... lei.     

      Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art.205, art.206 �i art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

      I. Prin contesta�ia formulat�, domnul X din ...,  contesta 
decizia deoarece sustine ca in cartea de identitate a vehiculului pe 
care la achizitionat la rubrica Modificari exista inscrisa existenta 
filtrului de particule,iar organul fiscal teritorial i-a incasat in plus taxa 
datorata. 

  Astfel, petentul solicit� recalcularea taxei de poluare pentru 
autovehicule . 

      II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice ..., au consemnat urm�toarele 

      Urmare cererii contribuabilului înregistrat� la organul fiscal 
sub nr. ... din data de ...2009 prin care s-a solicitat calcularea taxei 
de poluare pentru autovehicule în vederea efectu�rii primei 
înmatricul�ri în România a autovehiculului marca ..., tip ... s-a emis 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 
.../...2009 prin care s-a stabilit o tax� de poluare în sum� de ... lei. 

 

��������	���
���������������������������
����������������������������
���
���������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 



 
 

  

2 

http:/www.anaf.mfinante.ro/public/wps/portal/Hunedoara 

       III. Luând în considerare motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i 
actele normative aplicabile, se retin urmatoarele : 

       Domnul X are domiciliul în loc...., str. ...,nr…., bl…., ap…., 
jude�ul .... 

       Cauza supus� solu�ionarii o reprezint� modul de 
stabilire, de catre Administra�ia Finan�elor Publice ..., a taxei de 
poluare datorat� de petent la efectuarea primei înmatricul�ri în 
România a autoturismului marca ... , în sum� de ... lei. 

 

        În fapt, la data de ...2009 domnul X cu domiciliul în ... a 
solicitat prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice 
... sub nr...., în vederea efectu�rii primei înmatricul�ri în România, 
stabilirea taxei pe poluare pentru autovehiculul marca ..., categoria 
autoturism …, norma de poluare …, num�r de identificare … an 
fabrica�ie …, serie carte auto …, data primei înmatricul�ri ….2006, 
anexând la cerere documentele necesare pentru efectuarea 
calculului.  

       Prin  Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. ... din data de ...2009, Administratia finantelor 
publice ... stabile�te în sarcina domnului X din ... obliga�ia de plat� a 
sumei de ... lei. 

 

             In drept, spe�ei supuse solu�ion�rii îi sunt aplicabile 
prevederile art.6, alin(1), lit.b �i alin. 2 din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.50/21.04.2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule, unde se precizeaz� c�: 

      ART. 6 

(1) Suma de plat� reprezentând taxa se calculeaz� pe 
baza elementelor prev�zute în anexele nr. 1 - 4, dup� cum 
urmeaz� 

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

Suma de plat� = C x D x (100 - E), 

        100 
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    unde: 

    C = cilindree (capacitatea cilindric�); 

    D = taxa specific� pe cilindree, prev�zut� în coloana 3 
din anexa nr. 2; 

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

    (2) Norma de poluare Euro �i valoarea emisiei de CO2, la 
care se face referire la alin. (1), sunt cele men�ionate de Regia 
Autonom� "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a 
vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor 
metodologice de aplicare a prezentei ordonan�e de urgen��. 
Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în 
conformitate cu legisla�ia comunitar�, aceste elemente se 
determin� pe baza m�sur�torilor realizate de Regia Autonom� 
"Registrul Auto Român", la cererea �i pe cheltuiala 
contribuabilului. 

 

     Intrucât dl. X din ... a achizi�ionat un autovehicul marca ..., 
pe care a dorit s� îl înmatriculeze în România, iar potrivit 
constat�rilor f�cute de c�tre Registrul Auto Român,in cartea de 
identitate a vehiculului, masina este dotata cu filtru de particule, 
organul fiscal a determinat taxa pe poluare pentru autovehiculul 
marca ... în baza documenta�iei depuse de contribuabil,neluând în 
considerare constat�rile Registrului Auto Român referitoare la norma 
de poluare a autovehiculului �i în concordan�� cu prevederile 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule. 

     Se re�ine c�, petentul contest� ca fiind eronat calculul taxei 
stabilita de organul fiscal,autoturismul fiind prevazut cu filtru de 
particule.  

    Conform prevederilor art.4, alin.1 din HOT�RÂREA   Nr. 686 
din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

ART. 4 
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    (1) Norma de poluare Euro utilizat� la calculul taxei este 
cea codificat� în cartea de identitate a vehiculului la rubrica  
"Num�rul de omologare", prin ultimele dou� caractere din 
num�rul de omologare…  . 

      Fa�� de cele prezentate, reiese c� organele fiscale 
teritoriale nu au competen�a material� de a se pronun�a asupra 
legalit��ii unui document emis de autoritatea competent�, în spe�� 
Registrul Auto Român, ci au obliga�ia de a respecta întocmai 
înscrisurile din respectivul document .                                         

     Ca urmare, la stabilirea sumei de plat�, organul fiscal 
teritorial a aplicat eronat prevederile Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, stabilind taxa în func�ie de actul normativ în vigoare la 
data depunerii documentatiei, mai precis conform anexelor 1, 2 �i 3 
din OUG 7/2009 �i nu în conformitate cu prevederile art.II alin. 1 din 
OUG 7/2009, mai precis conform modului de calcul stabilit prin OUG 
50/2008 cu modificarile ulterioare, în vigoare pân� la data public�rii 
OUG 208/2008. 

 

     Astfel, organul de solutionare nu poate determina cu 
claritate baza impozabil� asupra careia urmeaza sa se calculeze 
taxa pe poluare, motiv pentru care decizia de calcul emisa de 
Administratia finantelor publice ... urmeaza sa fie desfintata. 

     Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul Ordonan�ei Guvernului 
nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se propune :   

       Desfin�area Deciziei de calcul nr. …./...2009 emis� de 
Administra�ia finan�elor publice ... pentru suma de ... lei 
reprezentand – taxa pe poluare pentru autovehicule calculat� 
conform dispozi�iilor OUG 7/2009, urmând s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere considerentele re�inute 
mai sus. 

                Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... ,in 
termen de 6 luni de la comunicarea prezentei,conform 
prevederilor legale in vigoare.  
 


