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DECIZIA NR.124 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara a 
fost sesizata de Administratia finantelor publice Hunedoara asupra 
contestatiei formulata de d-na X, cu domiciliul in municipiul 
Hunedoara, str…, nr. …, bloc …, ap. …, judetul Hunedoara.  
           Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei nr. .../2008 
privind restituirea sumei de ... lei, reprezentand diferente intre 
taxa speciala achitata pentru autoturisme si autovehicule si taxa 
pe poluare, emisa de Administratia finantelor publice a municipiului 
Hunedoara. 
           Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala. 
           I. Prin contestatia formulata, d-na X sustine ca, 
autoturismul pe care il detine este dotat cu ,,filtru de particule’’, astfel 
ca solicita recalcularea taxei de poluare. 
           II. Potrivit Deciziei nr. .../2008, a fost restituita contestatoarei, 
suma de ... lei, reprezentand diferenta intre taxa speciala achitata 
pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare. 
           III. Avand in vedere motivatiile contestatoarei,  
documentele existente la dosarul cauzei precum si actele 
normative in vigoare, se retin urmatoarele: 
           In fapt, d-na X a depus cererea de restituire a diferentei intre 
suma achitata anterior, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si 
autovehicule si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind 
taxa pe poluare pentru autovehicule, inregistrata la Administratia 
finantelor publice Hunedoara sub nr. .../2008. 
           Pe baza documentelor prezentate de catre petenta, 
Administratia finantelor publice Hunedoara a calculat taxa de poluare 
corespunzatoare, in suma de ... lei. 
           Avand in vedere taxa speciala achitata anterior, in suma de ... 
lei, Administratia finantelor publice Hunedoara a emis Decizia nr. 
.../2008 privind restituirea sumei de ... lei, reprezentand diferenta intre 
taxa speciala achitata si taxa pe poluare calculata. 
           Impotriva Deciziei nr. .../2008, petenta formuleaza contestatie 
motivand faptul ca, autoturismul pe care il detine este dotat cu ,,filtru 
de particule’’, astfel ca solicita recalcularea taxei de poluare. 
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           In sustinerea contestatiei, petenta depune, in copie, Cartea de 
identitate a vehiculului cu nr. de inmatriculare HD …, care la rubrica 
,,Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de 
folosinta ale vehiculului’’ este inscris textul ,,Filtru de particule’’, text 
inscris in data de …2008.     
           Prin referatul cu propunerile de solutionare a contestatiei,  
organele fiscale din cadrul A.F.P. Hunedoara mentioneaza faptul ca, 
petenta a prezentat copia cartii de identitate a autovehiculului 
achizitionat, document in care este inscris textul ,,Filtru de particule’’, 
insa nu s-au pronuntat asupra acestui document. 
           In drept, art. 213 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, prevede: 
         “Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot 
s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va 
oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.’’ 
           Totodata, art. 4 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 686/2008 
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule, prevede urmatoarele:  
         ,,Norma de poluare Euro utilizat� la calculul taxei este cea 
codificat� în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 
"Num�rul de omologare", prin ultimele dou� caractere din 
num�rul de omologare, dup� cum urmeaz�:[…] 
(6) Reducerea taxei cu 25% în cazul autovehiculelor echipate cu 
motor diesel prev�zut cu filtru de particule se aplic� pentru 
autovehiculele în a c�ror carte de identitate a vehiculului la 
rubrica "Modific�ri ce nu afecteaz� performan�ele �i 
caracteristicile de folosin�� ale vehiculului" este înscris textul 
"Filtru de particule". Regia Autonom� "Registrul Auto Român" 
înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dac� 
dispozitivul este prev�zut în documenta�ia de omologare a 
autovehiculului �i, suplimentar pentru autovehiculele rulate, în 
urma verific�rii existen�ei �i st�rii tehnice a acestuia.’’ 
           Prin urmare, tinand cont de cele precizate mai sus, se retine 
ca D.G.F.P. a judetului Hunedoara nu se poate pronunta asupra 
cuantumului sumei, cuprinsa in Decizia nr. .../2008 privind restituirea 
diferentei intre taxa speciala achitata pentru autoturisme si 
autovehicule si taxa pe poluare,, astfel ca, se aplica prevederile art. 
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216 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, care precizeaza: 
           “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.” 
            Pe cale de consecinta, se impune desfiintarea Deciziei nr. 
.../2008, emisa de Administratia finantelor publice Hunedoara. 
           Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 213 si 
art. 216 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, 
privind Codul de procedura fiscala, se  
 
                                              DECIDE: 
                
           Desfiintarea Decizia nr. .../2008 privind restituirea diferentei 
intre taxa speciala achitata pentru autoturisme si autovehicule si 
taxa pe poluare, emisa de Administratia finantelor publice 
Hunedoara, urmand a se emite un nou act administrativ fiscal care va 
avea in vedere considerentele retinute. 
 
 
                                                                                 


