
 MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE    
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală
 DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 

   a judeŃului Vaslui
Compartiment SoluŃionare ContestaŃii 

D E C I Z I A nr 37/06.07.2009
privind soluŃionarea contestaŃiei depusă de

Domnul P. P. D.
înregistrată la D.G.F.P. a jud. Vaslui sub nr. .. /19.05.2009

DirecŃia Generalã a Finantelor Publice a judeŃului Vaslui prin compartimentul Solutionare contestatii a
fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice Bârlad cu adresa nr. .. din 26.06.2009, inregistrata la
D.G.F.P.Vaslui sub nr. ../02.06.2009, cu privire la contestatia formulata de contribuabilul P. P. D. cu domiciliul
în municipiul B., str. R., judeŃul Vaslui. 

Obiectul contestatiei,  inregistrata la D.G.F.P. a judeŃului Vaslui  sub . din 19.05.2009, il  constituie
Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr.  .  din  08.05.2009,  comunicata  la  data  de
12.05.2009 pe bază de semnătură, prin care s-a stabilit o taxa pe poluare pentru autovehicule in suma de . lei.

Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), art. 207 alin. (1) si art.
209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a
Finantelor Publice a judeŃuluii Vaslui este investita sa solutioneze contestatia formulata de P. P. D.. 

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. 
I.  Prin contestatia formulata domnul P. P. D. contesta taxa pe poluare care i-a fost calculata prin

Decizia de calcul al  taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ../08.05.2009, consideră ca îi sunt aplicabile
prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 7/2009 şi solicită anularea decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule

II. Prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. .. din 08.05.2009, Administratia
Finantelor Publicea municipiului Bârlad a stabilit o taxa pe poluare pentru autovehicule in suma de .. lei, in
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.  50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru  autovehicule cu
modificarile si completarile ulterioare. 

III. Fata de constatarile organelor de administrare fiscala, sustinerile contestatarului, reglementarile
legale in vigoare pentru perioada analizata si documentele existente in dosarul cauzei se retin urmatoarele: 

Cauza supusa solutionarii este daca organele fiscale au stabilit corect taxa pe poluare in suma
de ..  lei  pentru autovehiculul  marca RENAULT tipul  ..,  an fabricatie 1998,  in conditiile  in care din
documentatia existenta nu rezulta motivele pentru care contribuabilul nu beneficiaza de prevederile
art. II din OUG nr. 7/2009 privind modificarea OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

In fapt, prin cererea inregistrata la organul fiscal sub nr. ../02.03.2009, domnul P. P. D. a solicitat
calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, in vederea primei inmatriculari in Romania a unui autovehicul
marca RENAULT tipul .., Categorie auto: M1, norma poluare E2, nr identificare .., an fabricatie 1998, serie
carte auto .., data primei inmatriculari fiind 02.01.1998. 

La dosarul cauzei sunt anexate în xerocopie următoarele documente:
- contractul de vânzare - cumpărare pentru autovehiculul RENAULT tip: MEGANE,  Nr. Identificare: ..

încheiat între domnul P. P. D. in calitate de cumparator si domnul M. D. in calitate de vanzator;
- traducerea autorizată a cărŃii de identitate nr. .. din 20.01.1998 din care rezulta ca autoturismul a fost

achizitionat din Italia la  data de 12.11.2007 de către M.D.l,  rezident al  loc.  COMO, str.  ..,   realizându-se
transferul de proprietate la aceeaşi dată;

-  traducerea  autorizată  a  Certificatului  de  proprietate  nr...  şi  nr.  ..  din  care  rezultă  “încetatarea
circulaŃiei pentru export la data de 18.11.2008“
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Urmare solicitarii persoanei fizice in cauza, in temeiul O.U.G. nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, Administratia Finantelor Publice Bârlad
a procedat, in baza datelor inscrise in cartea de identitate a autovehiculului, la calcularea si emiterea Deciziei
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.../08.05.2009 pentru suma de ..lei reprezentand taxa pe
poluare, stabilita conform elementelor de taxare in vigoare la data solicitarii calcularii taxei. 

In drept, OrdonanŃa de urgenŃã nr. 7/2009 privind modificarea OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului
nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr.
103 din 19/02/2009 prevede: 

“Art. II. -(1) Pentru autovehiculele achiziŃionate în vederea înmatriculãrii în România înainte de data
de 15 decembrie 2008 si care nu au fost înmatriculate în România pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanŃe de urgenŃã se aplicã nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevãzut în OrdonanŃa de urgenŃã
a Guvernului nr. 50/2008, cu modificãrile ulterioare, în vigoare pânã la data publicãrii OrdonanŃei de urgenŃã a
Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor mãsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule. 

Art. III. -  Prin autovehicule achiziŃionate în vederea înmatriculãrii în România înainte de data de 15
decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se înŃelege: 

a) autovehiculele pentru care a fost lansatã comanda fermã anterior datei de 15 decembrie 2008 si
pentru care se face dovada plãŃii integrale sau a unui avans; 

b)  autovehiculele  ce au fost  introduse în Ńarã si  pentru  care se face dovada cu carnet  de
TIR/CMR/CIM si/sau dovada radierii din Ńara de provenienŃã, documente emise înainte de 15 decembrie
2008; 

c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de cãtre autoritãŃile din
Ńara de provenienŃã a autovehiculului, emisã înainte de 15 decembrie 2008. 

Art. IV. - Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizicã sau juridicã prezintã
autoritãŃii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luãrii în evidenŃã, în termen
de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃã, o cerere însoŃitã
de unul dintre documentele prevãzute la art. III  lit.  a) sau b), iar în situaŃia prevãzutã la art.  III  lit.  c),
documentul va fi însoŃit  si de declaraŃia pe proprie rãspundere, în formã autenticã, din care sã reiasã cã
autovehiculul a fost achiziŃionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea înmatriculãrii în România. 

Art.  V.  - În  vederea calculãrii  cuantumului  taxei  datorate  potrivit  art.  II  alin.  (1),  cererea si
documentele prevãzute la art.  IV, înregistrate la autoritatea fiscalã competentã, se completeazã, în
termen de maximum 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃã, cu
documentele  prevãzute  la  art.  3  alin.  (2)  din  anexa  la  Hotãrârea  Guvernului  nr.  686/2008  privind
aprobarea  normelor  metodologice  de  aplicare  a  OrdonanŃei  de  urgenŃã  a  Guvernului  nr.  50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule”. 

Din dispozitiile legale precitate rezultă ca pentru autovehiculele achizitionate înainte de data de 15
decembrie 2008 neinmatriculate în Romania pana la data de 19.02.2009 nivelul taxei se calculeaza conform
O.U.G. nr. 50/2008 in forma initială. 

În referatul cu propuneri privind solutionarea contestatiei organele fiscale mentioneaza ca a calculat
cuantumul  taxei  pe  poluare  conform  OUG  nr.  218/2008.  Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule a fost emisă pe data de 08.05.2009, prin aplicarea elementelor de calcul prevăzute de OUG nr.
218/2008, respectiv anul de fabricaŃie – 1997, dotarea cu E2 şi capacitatea cilindrica 1598 cmc. Contribuabilul
nu poate  beneficia de prevederile  art.  4(1)  ale Ordinului  nr.  360/26.02.2009, deoarece conform OUG nr.
7/2009 “achiziŃia în vederea înmatriculării trebuia să fi fost efectuată de aceeaşi persoană care solicită calculul
taxei de poluare” cu prezentarea documentelor prevăzute de art. III lit. a – c) din actul normativ menŃionat
anterior. 

Or,  in  speta  in  cauza  contribuabilul  a  depus  cererea  pentru  calcul  taxei  pe  poluare  la  data  de
02.03.2009 cu documentele prevãzute la art.  3 alin.  (2) din anexa la Hotãrârea Guvernului  nr.  686/2008,
respectand astfel prevederile art. IV si V din OUG nr. 7/2009. 

Se  retine  ca  atat  in  decizia  de  calcul  a  taxei  pe  poluare  cat  si  in  referatul  privind  solutionarea
contestatiei organele fiscale nu mentioneaza motivele pentru care contribuabilul nu beneficiaza de prevederile
art. II alin. (1) din OUG nr. 7/2009, respectiv aplicarea nivelului taxei pe poluare pentru autovehicule prevazut
de  OrdonanŃa  de  urgenŃã  a  Guvernului  nr.  50/2008,  cu  modificãrile  ulterioare,  în  vigoare  pânã  la  data
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publicãrii  OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor mãsuri privind taxa pe
poluare pentru autovehicule. 

Prin  urmare,  avand  in  vedere  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  urmeaza  a  se  aplica
dispozitiile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, respectiv
desfiintarea  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr.  4041  din  08.05.2009,  iar
Administratia Finantelor Publice Bârlad va proceda la reanalizarea modulului de calcul a taxei pe poluare
tinand cont de prevederile legale, precum si de cele retinute prin prezenta decizie. 

In  speta,  sunt  incidente  si  dispozitiile  pct.  12.7  si  pct.  12.8  din  Ordinul  Presedintelui  ANAF  nr.
519/2005 pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã care prevede: 

“12.7. Decizia de desfiinŃare va fi pusã în executare în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, iar
verificarea va viza strict aceeasi perioadãsi acela si obiect al contestaŃiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv
pentru calculul accesoriilor aferente. 

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de soluŃionare, nu se
pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiinŃat, acesta putând fi contestat
potrivit legii”. 

Pentru  considerentele  aratate  si  in  temeiul  art.  II,  art.  IV  si  art.  V  din  OrdonanŃã  de  urgenŃã  a
Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  O.U.G.  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule,) si art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, pct.
12.7  si  pct.  12.8  din  Ordinul  Presedintelui  ANAF nr.  519/2005 pentru  aplicarea titlului  IX  din  OrdonanŃa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, se 

DECIDE :

Desfiinarea Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. .. din 08.05.2009 emisa de
A.F.P. Bârlad  prin care s-a stabilit in sarcina contribuabilului  o taxa pe poluare in suma de .. lei, urmand ca
Administratia Finantelor Publice Bârlad sa reanalizeze modul de calcul al  taxei pe poluare tinand cont de
prevederile legale, precum si de cele retinute prin prezenta. 

Prezenta decizie  este definitiva in  sistemul  cailor  administrative de atac si  poate fi  contestata,  in
termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Vaslui. 

DIRECTOR EXECUTIV ,
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