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   DECIZIA NR. 94 

din 10.09.2009 
privind solu�ionarea cererii formulat� de  

persoana fizic� .....din localitatea ....., jude�ul ....., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub  nr. ..... din 10.08.2009  

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a  fost 
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ..... prin adresa nr. 
.....din 07.08.2009, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului  .....  sub nr. ..... din 10.08.2009, cu privire la cererea formulat� de 
persoana fizic� .....din localitatea ....., strada ....., jude�ul ...... 

Prin cererea formulat� persoana fizic� .....solicit� recalcularea 
taxei pe poluare �i restituirea diferen�ei în func�ie de rezultatul calculului. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a jude�ului ..... prin organele sale de solu�ionare a 
contesta�iilor se poate învesti cu solu�ionarea cererii contribuabilului de 
recalculare a taxei de poluare, în condi�iile în care aceasta nu se afl� în 
competen�a sa de solu�ionare. 

 
În fapt, persoana fizic� .....solicit� recalcularea taxei pe poluare 

auto �i restituirea diferen�ei în urma recalcul�rii, în baza rezultatului calculului 
de depreciere eliberat de Registru Auto Român în data de 09.07.2009. 

Prin cererea formulat�, persoana fizic� precizeaz� c� suma de 
.....lei a fost achitat� ca tax� pe poluare, conform chitan�ei nr. ..... din 
07.07.2009, pentru autoturismul marca ....., num�r de înmatriculare ....., num�r 
de identificare ....., carte de identitate ...... 

Petentul solicit� recalcularea taxei conform prevederilor O.U.G. 
nr. 50/2008 �i a normelor de aplicare, art. 5 alin. 18 – 19. 

 
În drept, în ceea ce prive�te competen�a organelor de solu�ionare 

specializate din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului ....., 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ..... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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sunt aplicabile prevederile art. 209 din Ordonan��   Guvernului nr. 92 / 2003, 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 

„Organul competent 
 (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, 

a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i 
a deciziilor pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu 
legisla�ia în materie vamal�, se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 

 a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, 
datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 
1.000.000 lei, se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la 
nivelul direc�iilor generale unde contestatarii au domiciliul fiscal; […] 

 (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte 
administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organele competente 
constituite la nivelul direc�iilor generale au competen�� material� de a se  
pronun�a asupra deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, 
datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, or prin cererea formulat� 
persoana fizic� .....solicit� recalcularea taxei pe poluare �i restituirea 
diferen�ei în func�ie de rezultatul calculului. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� prin 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ...../07.07.2009, s-a 
solu�ionat cererea persoanei fizice .....nr. .....din 06.07.2009 privind calcularea 
taxei pe poluare pentru autovehicule, în vederea efectu�rii primei înmatricul�ri 
în România a autovehiculului marca ....., serie �asiu ....., an fabrica�ie 1996. 

Prin decizia emis�, în baza Ordonan�ei Guvernului nr. 50/2008 
privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, s-a stabilit c� taxa pe poluare pentru autovehiculul 
respectiv este de .....lei.  

Prin cererea formulat�, persoana fizic� ....., în baza Rezultatului 
calculului deprecierii eliberat sub nr. .....din data de 09.07.2009 de Registrul 
Auto Român ....., pentru autovehiculul marca ....., tip ....., num�r de identificare 
....., solicit� recalcularea taxei pe poluare stabilit� ini�ial.  

Potrivit Normelor Metodologice de aplicare a Ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 686 / 2008, Anexa nr. 1,  
Capitolul 5 - Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat, art. 5 alin. 
(18) �i (19),  

„(18) Atunci când contribuabilul a pl�tit taxa, calculat� 
potrivit prevederilor art. 6 din ordonan��, acesta poate solicita recalcularea 
sumei pl�tite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit 
prevederilor alin. (6). 
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(19) În baza cererii �i a rezultatului expertizei tehnice eliberat 
de Regia Autonom� "Registrul Auto Român", autoritatea fiscal� 
competent� procedeaz� la recalcularea sumei reprezentând taxa, care 
poate conduce la restituirea diferen�ei de tax� fa�� de cea pl�tit� cu ocazia 
înmatricul�rii.” 

La art. 5 alin. (6) din acela�i act normativ se prevede c�: 
„(6) Suma reprezentând taxa ce urmeaz� a fi pl�tit�, calculat� 

potrivit prevederilor art. 6 din ordonan��, poate fi ajustat� �i atunci când 
persoana care solicit� înmatricularea unui autovehicul rulat face dovada, 
pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonom� "Registrul Auto 
Român", c� deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea 
indicat� de grila fix� prev�zut� în anexa nr. 4 la ordonan��.” 

 
Totodat�, potrivit Capitolului 3 - Autoritatea competent� pentru 

calculul taxei, art. 3 din Normele Metodologice de aplicare a Ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 686 / 2008,  

„(1) Taxa se calculeaz� de organul fiscal competent din 
subordinea Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care reprezint�: 
[...] 

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a c�rui raz� 
teritorial� persoana fizic� î�i are domiciliul fiscal.” 

 
Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� se poate solicita 

recalcularea sumei pl�tite drept tax� pe poluare pe baza rezultatului expertizei 
tehnice efectuate de Regia Autonom� "Registrul Auto Român", iar competen�a 
de recalculare apar�ine autorit��ii fiscale, respectiv organului fiscal în a c�rui 
raz� teritorial� persoana fizic� î�i are domiciliul fiscal. 

Acest aspect rezult� �i din Ordinul pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii 
privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, unde se prev�d 
urm�toarele: 

„Art. 2 
Se aprob� modelul �i con�inutul urm�toarelor formulare: […] 
d) "Decizie de stabilire a diferen�elor de tax� pe poluare 

pentru autovehicule", cod 14.13.02.50/d, prev�zut� în anexa nr. 5. […] 
ANEXA 6 - CARACTERISTICI DE TIP�RIRE  
 modul de difuzare, utilizare �i p�strare a formularului de 

decizii […] 
3. Denumire: "Decizie de stabilire a diferen�elor de tax� pe 

poluare pentru autovehicule" […] 
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3.5. Se utilizeaz� la: stabilirea diferen�elor de debit pozitive 
sau negative, în situa�ii cum sunt: erori materiale ap�rute în documenta�ia 
depus� de contribuabil sau în documentele emise de organul fiscal 

3.6. Se întocme�te în 2 exemplare de organul fiscal competent 
 
 Rezult� c� stabilirea diferen�elor de debit pozitive sau negative se 

face prin emiterea "Deciziei de stabilire a diferen�elor de tax� pe poluare pentru 
autovehicule", care se întocme�te de organul fiscal competent. 

Întrucât cererea persoanei fizice .....se refer� la recalcularea taxei 
pe poluare �i restituirea diferen�ei în func�ie de rezultatul calculului, organul 
specializat din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului ..... nu 
se poate învesti cu solu�ionarea cererii contribuabilului, competen�a de 
recalculare a taxei de poluare apar�inând organului fiscal în a c�rui raz� 
teritorial� persoana fizic� î�i are domiciliul fiscal, respectiv Administra�iei 
Finan�elor Publice a municipiului ...... 

 Fa�� de cele prezentate rezult� c� organele competente 
constituite la nivelul direc�iilor generale au competen�a material� de a se  
pronun�a asupra deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere care au ca obiect impozite, taxe, or în cazul de 
fa�� cererea persoanei fizice .....se refer� la recalcularea taxei pe poluare �i 
restituirea diferen�ei în func�ie de rezultatul calculului, a c�rei competen�� 
apar�ine organului  fiscal emitent, respectiv Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului ...... 

Având în vedere cele prezentate mei sus, dosarului cauzei 
privind cererea persoanei fizice .....prin care solicit� recalcularea taxei pe 
poluare se va transmite Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului ..... 
pentru a proceda conform actelor normative aplicabile spe�ei, potrivit celor 
re�inute în prezenta decizie. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor  art. 209 din Ordonan�a   Guvernului nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, art. 3 �i art. 5 alin. (6), (18) �i (19) din 
Normele Metodologice de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 686 / 2008, Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal� nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind 
stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, coroborate cu prevederile art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 
 

                                   
D E C I D E : 
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- Transmiterea dosarului cauzei privind cererea persoanei 

fizice .....prin care solicit� recalcularea taxei pe poluare �i restituirea diferen�ei 
în func�ie de rezultatul calculului, Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului ..... pentru a proceda conform actelor normative aplicabile spe�ei, 
potrivit celor re�inute în prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen de 6 

luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 


