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        DECIZIA NR. 74/16.12.2009 
privind soluŃionarea contestaŃiei depusă de
  domnul  P. G. C.

   înregistrată la D.G.F.P  Vaslui sub  ../09.12.2009

Compartimentul SoluŃionare contestaŃii din cadrul DirecŃiei generale a finanŃelor publice
a judeŃului Vaslui a fost sesizat de către AdministraŃia finanŃelor publice Bârlad prin adresa
nr. ../0712.2009, înregistrată  la DirecŃia generală  a finanŃelor publice a judeŃului  Vaslui sub
nr.../09.12.2009 asupra contestaŃiei  formulată  de domnul P. G. C.,  CNP: ..,  cu domiciliu  în
municipiul Bârlad, str. N. I., bl. .., sc. ., ap. ..4, judeŃul Vaslui, înregistrată la AFP Bârlad sub
nr. ../02.12.2009.

ContestaŃia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  de calcul  al  taxei  pe poluare  pentru
autovehicule ../11.11.2009 emisă de AdministraŃia finanŃelor publice Bârlad şi priveşte  suma
total ă de 00 lei reprezentând tax ă pe poluare pentru autovehicule . 

Constatând ca în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205, art. 207(1) şi art.
209 alin. (1) lit. a) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
Compartimentul  soluŃionare  contestaŃii  din  cadrul  DirecŃiei  generale  a  finanŃelor  publice  a
judeŃului Vaslui este legal competent să se pronunŃe asupra contestaŃiei formulată de domnul
P. G. C..

Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluŃionarea pe fond a contestaŃiei.
I. Domnul P. G. C. a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de calcul al taxei e poluare

pentru autovehicule nr. ./11.112009 prin care s-a calculat în sarcina sa o taxă pe poluare în
sumă de 00 lei în vederea înmatriculării in România a autoturismului marca - VOLKSWAGEN,
Tip - ..//VENTO, categoria - M1, norma de poluare -  E2, Serie saşiu -  WVWZZZ., an fabricaŃie
- 1995, serie carte auto – H..,  număr omologare – AA.., data primei înmatriculări -10.05.1995.

În motivarea contestaŃiei pententul consideră că Ministerul FinanŃelor Publice încasează
această  taxă  pe  nedrept  şi  precizează  că  „în  cazul  unui  rezultat  nefavorabil  voi  acŃiona
instituŃia în judecată”. 

II. AdministraŃia FinanŃelor Publice Bârlad a stabilit în sarcina domnului P. G. C., prin
decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ../11.11.2009 emisă ca urmare a
cererii petentului înregistrată la organul fiscal sub nr. ../11.11.2009, obligaŃia fiscală în sumă
totală de 00 lei reprezentând contravaloare taxa pe poluare pentru autovehicule.

În data de 09.12.2009, Compartimentul soluŃionare contestaŃii din cadrul DGFP Vaslui
a primit de la reprezentanŃii AdministraŃiei FinanŃelor Publice Bârlad referatul cu propuneri de
soluŃionare a contestaŃiei în care se precizează faptul că decizia contestată a fost emisă la cer-
erea contribuabilului, prin aplicarea prevederilor de O.G. nr. 50/2008 Ńinând seama de carac-
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teristicile înscrise în cartea de identitate a autovehiculului privind anul de fabricaŃie -1995, ca-
pacitatea cilindrică – 1896 cm2, emisia de CO2-g/km, norma de poluare –E2, şi coeficientul de
depreciere- 1,19. Prin referat AFP Bârlad propune respingerea contestaŃiei formulată de dom-
nul P. G. C., ca neîntemeiată. 

III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi având în vedere susŃinerile
contribuabilului, reglementările legale în vigoare la data emiterii deciziei de calcul a taxei pe
poluare pentru autovehicule se reŃin următoarele:

Cauza  supus ă  solu Ńionării  D.G.F.P.  Vaslui  prin  Compartimentul  solu Ńionare
contesta Ńii  este s ă  se pronun Ńe dacă  domnul  P. G. C.  datoreaz ă   la bugetul  statului
suma  de  00  lei  reprezentând  contravaloare  taxa  pe  p oluare  stabilit ă  de  către
reprezentan Ńii Administratiei Finantelor Publice Bârlad prin De cizia de calcul a taxei pe
poluare pentru autovehicule nr. ../11.11.2009 întoc mită ca urmare a cererii de calcul a
taxei pe poluare formulat ă de petent.

In  fapt ,  domnul  P.  G.  C.  a  solicitat  prin  cererea  depusă  la  AFP  Bârlad  sub
nr. ../11.11.2009 calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule în vederea înmatriculării în
România a autoturismului marca - VOLKSWAGEN, Tip - ../VENTO, categoria - M1, norma de
poluare -  E2, Serie saşiu -  WVWZZZ.., an fabricaŃie - 1995, serie carte auto – H..,  număr
omologare – AA.., data primei înmatriculări -10.05.1995.

La data de 11.11.2009, AFP Bârlad a emis decizia de calcul a taxei pe poluare pentru
autovehicule nr… prin care a stabilit ca obligaŃie de plată suma de 00 lei cu titlul de  taxa pe
poluare, taxă pe care domnul P. G. C., prin contestaŃia formulată consideră că MFP o percepe
pe nedrept fără să motiveze în fapt şi în  drept această susŃinere.
. În drept,  pentru soluŃionarea contestaŃiei, organul competent din cadrul DirecŃiei Gen-
erale a FinanŃelor Publice Vaslui are în vedere prevederile O.U.G. nr. 50 din 21 aprilie 2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare
precum şi H.G. nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare
a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru au-
tovehicule care precizează:

-O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modi-
ficările şi completările ulterioare :
“ART. 4
Obliga Ńia de plat ă a taxei intervine:
a) cu ocazia primei înmatricul ări a unui autovehicul în România;
b) la repunerea în circula Ńie a unui autovehicul dup ă încetarea unei except ări sau scutiri
dintre cele la care seface referire la art. 3 şi 9.
ART. 5
(1) Taxa se calculeaz ă de autoritatea fiscal ă competent ă.
(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizic ă sau persoana juridic ă, denumite în continuare
contribuabil, care inten Ńionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune
documentele  din  care  rezult ă  elementele  de  calcul  al  taxei,  prev ăzute  în  normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonan Ńe de urgen Ńă.
(3) Valoarea în lei a taxei se determin ă pe baza cursului de schimb valutar stabilit în pri -
ma zi lucr ătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
-  Taxa se pl ăteşte  de c ătre contribuabil  într-un cont distinct  deschis la  u nităŃile  Tre-
zoreriei Statului pe numele Administra Ńiei Fondului pentru Mediu.”
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- H.G. nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru au-
tovehicule:
“ART. 3
(1) Taxa se calculeaz ă de organul fiscal competent din subordinea Agen Ńiei Na Ńionale de
Administrare Fiscal ă, care reprezint ă:
(...)
b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui raz ă teritorial ă persoana fizic ă îşi
are domiciliul fiscal.
(2) În vederea calcul ării taxei de c ătre autoritatea fiscal ă, persoana fizicp sau persoana
juridic ă  în  numele  c ăreia  se  efectueaz ă  înmatricularea,  denumite  în  continuare  con-
tribuabili, trebuie s ă prezinte, în copie şi în original, urm ătoarele documente:
a) cartea de identitate a vehiculului; şi
b) în cazul autovehiculelor rulate achizi Ńionate din alte state, un document din care s ă
rezulte data primei înmatricul ări a acestora, şi, dup ă caz, declara Ńia pe propria r ăspun-
dere prev ăzută la art. 5 alin. (4), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Re-
gia  Autonom ă  "Registrul  Auto  Român"  ori  rezultatul  evalu ării  individuale  efectuate
potrivit art. 5 alin. (20).”
Se reŃine ca regimul taxei pe poluare pentru autovehicule a intrat in vigoare de la data de 1
iulie 2008, conform art. 14 din OUG nr. 50 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFI-
CIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008, care stabileşte, începând cu data de 1 iulie 2008, cadrul legal
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu destinaŃia de venit la bugetul Fondu-
lui pentru mediu fiind gestionată de AdministraŃia Fondului pentru Mediu, în vederea finanŃării
programelor şi proiectelor pentru protecŃia mediului, reprezentand optiunea legiuitorului naŃion-
al urmare a abrogării art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi com-
pletările ulterioare. 

De asemenea, conform HG nr.  686/2008 nivelul  taxei  este determinat  de norma de
poluare corelat cu vechimea, rulajul mediu anual si starea generală standard şi reprezintă re-
flecŃia îin plan fiscal a principiului “poluatorul pl ăteşte”, principiu unanim acceptat la nivelul
Uniunii Europene

Prin urmare, câtă vreme legislaŃia fiscală prevede în mod expres plata taxei pe poluare
cu ocazia primei înmatriculări, rezultă că aceasta este în mod legal datorată, instituirea taxei
pe poluare reprezintă optiunea legiuitorului naŃional, iar organele fiscale sunt obligate să re-
specte prevederile art. 13 din OG. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală,
conform  căruia: “Interpretarea  reglement ărilor  fiscale  trebuie  s ă  respecte  voin Ńa
legiuitorului a şa cum este exprimat ă în lege

Totodată, din contestaŃia petentului, se reŃine că nu sunt aduse argumente potrivit căro-
ra la calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule stabilită prin decizia nr. ../11.11.2009 or-
ganele fiscale nu au  respectat prevederile legale referitoare la modul de determinare a aces-
teia sau nu au fost luate in calcul toate documentele depuse de contribuabil.

În spe Ńă  sunt aplicabile şi dispoziŃiile art. 206 litera d) şi din OrdonanŃa Guvernului nr
92/2003 republicată cu modificările si completările ulterioare conform cărora:

Forma şi con Ńinutul contesta Ńiei
(1) Contesta Ńia se formuleaz ă în scris şi va cuprinde:
…………………………………………………
d) dovezile pe care se întemeiaz ă;
e) motivele de fapt şi de drept;”
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Astfel se reŃine că petentul avea obligaŃia expresă să depună la dosarul cauzei dovezile
pe care îşi întemeiază contestaŃia şi să-şi motiveze susŃinerile cu argumente de ordin faptic şi
legal, obligaŃie pe care nu o respectă, şi pe cale de consecinŃă, domnul P. G. C. datoreaza
taxa pe poluare  pentru  autovehicule  în  sumă  de 00 lei  stabilită  în  mod legal  prin  deciziei
nr. ../11.11. 2009..

În consecinŃă  contestaŃia urmează  a se respinge ca neîntemeiată,  nemotivată  şi  ne-
sustinuta cu documente.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, în temeiul actelor normative precizate în
decizie, precum si prevederile art. 210, art. 216 alin. (1) şi art. 218 alin. (2) din O.G. 92/2003
republicată privind Codul de procedura fiscală, se

DECIDE:
Respingerea  contestaŃiei  formulată  de  domnul  P.  G.  C.  cu  domiciliu  în  municipiul

Bârlad, str. N. . bl. ., sc. ., ap. .., judeŃul Vaslui, ca fiind neintemeiată, nemotivată şi nesusŃinută
cu documente, pentru suma totală de 00 lei reprezentând contravaloarea taxei pe poluare sta-
bilită de către reprezentanŃŃii AdministraŃiei Finantelor Publice Bârlad prin Decizia de calcul a
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ../11.11.2009.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi ata-
cată la Tribunalul Judetean Vaslui în termen  de 6 luni de la comunicare, conform art. 218(2)
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicat, coroborat cu art. 11 (1) din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

      DIRECTOR COORDONATOR,
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