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  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza 

art.209 din OG 92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de ��
��
��
��
####���� împotriva Deciziei  de 

calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.........../27.10.2008, întocmit� de Administra�ia 

Finan�elro Publice a municipiului Sibiu. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, 

fiind înregistrat� la organul fiscal sub nr............/29.10.2008, iar la organul de solu�ionare a 

contesta�iei  sub nr............../31.10.2008. 

  Petentul contest� suma de .......... lei reprezentând taxa pe poluare pentru 

autovehicule. 

 

        �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat�, petentul invoc� urm�toarele : 

� condi�ionarea primei înmatricul�ri interne a  autoturismului achizi�ionat intracomunitar de 

achitarea taxei stabilite de OUG 50/2008, contravine prevederilor dreptului comunitar ; 

� noua tax� de poluare este discriminatorie, întrucât  „principiul poluatorul pl�te�te”, de�i 

invocat în OUG 50/2008, este aplicat doar pentru autoturismele înmatriculate dup� 

01.07.2008,  în schimb proprietarul unui autoturism înmatriculat în 2006 nu pl�te�te nimic. 

 

    ��������



����Organul fiscal teritorial în baza cererii d-lui X înregistrat� la  Administra�ia  

Finan�elor Publice a municipiului Sibiu sub nr............/23.10.2008 �i a  documentelor de 

identificare a autoturismului achizi�ionat, emite Decizia de calcul al taxei pe poluare prin 

aplicarea elementelor  de calcul prev�zute de OUG 50/2008 stabilind suma de plat� de .......... 

lei. 
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���� Având în vedere cele invocate de petent în cuprinsul contesta�iei, precum �i 

documentele aflate la dosarul cauzei, organul de solu�ionare a contesta�iei constat� c� petentul 

solicit� anularea Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 

nr............./27.10.2008, considerând c� legiuitorul a înc�lcat prevederile dreptului comunitar 

conform art.6, 23, 25 �i 90 din Tratatul Comunit��ii Europene. Totodat�, petentul afirm� c� î�i 

men�ine opozi�ia total� fa�� de  OUG 50/2008 în baza c�reia  organul fiscal a calculat, suma de 

plat� de ........... lei, ce face obiectul contesta�iei. 

  În drept, sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale : 

� art.1 din OG 92/2003 R , privind Codul de procedur� fiscal� : 

”(1) Prezentul cod reglementeaz� drepturile �i obliga�iile p�r�ilor din raporturile juridice  

 fiscale privind administrarea impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat �i bugetelor 

 locale, prev�zute de Codul fiscal” . 

     „(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului  

     general consolidat se în�elege ansamblul activit��ilor desf��urate de organele fiscale în  

     leg�tur� cu : 

  a). înregistrarea fiscal� ; 

  b).declararea, stabilirea, verificarea �i colectarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor  

     �i a altor sume datorate bugetului general consolidat ; 

           c).solu�ionarea contesta�iilor împotriva actelor administrative fiscale” ; 

� art.5 din OG 92/2003 R : „Organul fiscal este obligat  s� aplice unitar prevederile 

legisla�iei fiscale pe teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� a impozitelor, taxelor, 

contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat” ; 

� art.13 din OG 92/2003 R : „Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� respecte voin�a 

legiuitorului a�a cum este exprimat� în lege” ; 

� art.4 lit.a) din OUG 50/2008 care precizeaz� : „Obliga�ia la plata taxei intervine : 

a). Cu ocazia primei înmatricul�ri a unui autovehicul în România”. 

  Din cele prezentate se desprinde faptul c� organele fiscale teritoriale nu au 

competen�a material� de a se pronun�a asupra unui act normativ  emis de Guvern, în spe�� 

OUG 50/2008, ci au obliga�ia de a aplica întocmai prevederile legale. 

  Prin urmare, contesta�ia formulat� va fi respins�. 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, 
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  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de ......... lei reprezentând taxa 

pe poluare. 

  Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la 

comunicare. 
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Red.  cons.sup. 
Serv.Solu�ionare Contesta�ii 

Adresa : Sibiu, Calea Dumbravii nr.28-32, cod : 550324 
Tel. :  0269/218176,   Fax. 0269/218315 

www.finantesibiu.ro 

    


