Ministerul Finan elor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Direc ia General a Finan elor Publice Cara -Severin
Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR. 5
privind solu ionarea contesta iei formulat de dl. BM înregistrat la Administra ia
Finan elor Publice a Municipiului sub nr
Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice
Cara -Severin, a fost sesizat de Administra ia Finan elor Publice a Municipiului
a,
Serviciul Registrul Contribuabili i Declara ii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr….,
înregistrat la D.G.F.P.Cara -Severin sub nr…… asupra contesta iei formulat de dl. B M,
cu domiciliul în …..
Obiectul contesta iei îl reprezint suma de … lei stabilit prin „Decizia de calcul al
taxei pe poluare pentru autovehicule” nr…../09.12.2008, emis de Administra ia Finan elor
Publice a Municipiului …..
Contesta ia este depus în termenul legal prev zut de art.207 (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare.
Constatând c , în spe , sunt îndeplinite dispozi iile art.209 (1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
Serviciul Solu ionare Contesta ii, din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice Cara Severin, este legal învestit s solu ioneze contesta ia formulat .
I. Prin contesta ia formulat dl. B M solicit anularea Deciziei de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr…../09.12.2008, prin care s-a calculat taxa pe poluare,
pentru autovehiculul marca VOLKSWAGEN Tip GOLF, categoria auto M1, norma de
poluare E2, seria sa iu WVWZZZ1HZVB119338, an fabrica ie 1997, în vederea efectu rii
primei înmatricul ri în România.
De asemenea, solicit restituirea sumei de ….. lei reprezentând contravaloarea taxei
pe poluare, sum achitat cu ocazia efectu rii primei înmatricul ri în România,
considerând-o ca „fiind netemeinic i nelegal ”.
Dl. BM precizeaz faptul c , prin perceperea acestei taxe pe poluare s-a creat un
regim fiscal discriminatoriu pentru autovehiculele aduse în România din Comunitatea
European , care au fost înmatriculate în ara de provenien
i autovehiculele înmatriculate
deja în România, pentru care nu se percepe taxa pe poluare cu ocazia revânz rii, chiar
dac i acestea particip la poluarea mediului înconjur tor.
Contestatorul mai arat c , regimul taxei pe poluare pentru autoturisme prev zut
de OUG nr.50/2008, care ”a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2008 a înlocuit în fapt
regimul taxei speciale prev zut anterior datei de 1 iulie 2008 de Codul Fiscal.” De
asemenea, mai precizeaz c , atât taxa special prev zut de Codul Fiscal, cât i taxa pe
poluare prev zut de noile reglement ri, respectiv de OUG nr.50/2008, reprezint o
condi ie „sine qus non” pentru înmatricularea autoturismelor care se achizi ioneaz din
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spa iul comunitar, astfel c , aceasta este perceput tot ca o tax de prim înmatriculare în
România a autoturismelor achizi ionate din alte state membre în Comunitatea European .
II. Administra ia Finan elor Publice a Municipiului ….. a emis Decizia de calcul al
taxei pe poluare pentru autovehicule nr……/09.12.2008, urmare a „Cererii de calcul a taxei
pe poluare pentru autovehicule” nr……din data de 09.12.2008, înso it de copiile
documentelor din care rezult elementele de calcul al taxei, depuse de dl. BM pentru
autovehiculul marca VOLKSWAGEN Tip GOLF, categoria auto M1, norma de poluare E2,
seria sa iu WVWZZZ1HZVB119338, an fabrica ie 1997.
Prin „Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” nr…../09.12.2008 s-a
stabilit în sarcina contestatoarei suma de …… lei, sum achitat cu chitan a seria …..
nr…… din data de 12.12.2008.
III. Luând în considerare, motivele invocate de contestator, documentele existente la
dosarul cauzei, precum i actele normative în vigoare invocate de contestator i de
organele fiscale, se re in urm toarele:
Cauza supus solu ion rii Direc iei Generale a Finan elor Publice Cara Severin prin Serviciul Solu ionare Contesta ii este dac , taxa pe poluare stabilit
prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr……/09.12.2008 este
legal datorat , în condi iile în care O.U.G.nr.50/2008, stabile te cadrul legal pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, iar contestatoarea consider
aceast tax „ca fiind netemeinic
i nelegal ”, solicitând restituirea taxei pe
poluare achitate, cu ocazia efectu rii primei înmatricul ri pentru autovehiculul marca
VOLKSWAGEN Tip GOLF în Romania.
În fapt, în urma cererii nr……../09.12.2008 depus de dl. BM, prin care solicita
calcularea taxei pe poluare, pentru autovehiculul marca VOLKSWAGEN Tip GOLF,
categoria auto M1, norma de poluare E2, seria sa iu WVWZZZ1HZVB119338, an
fabrica ie 1997, în vederea efectu rii primei înmatricul ri a acestuia în România, organele
fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice a Municipiului Re i a au emis „Decizia
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” nr……/09.12.2008.
Prin „Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” nr……/09.12.2008 sa stabilit în sarcina contestatoarei suma de plat …… lei, sum achitat cu chitan a
chitan a seria …. nr…… din data de 12.12.2008.
În drept, sunt incidente prevederile O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, care precizeaz :
Art. 3
„(1) Intr sub inciden a taxei autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) i N(1)-N(3), astfel
cum sunt acestea definite în RNTR2.
(2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1):
a) autovehiculele apar inând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare i membrilor
acestora, precum i altor organiza ii i persoane str ine cu statut diplomatic, care î i
desf oar activitatea pe teritoriul României;
b) autoturismele echipate i destinate conducerii de c tre persoanele cu handicap fizic
grav i accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind
protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat , cu modific rile
ulterioare, care posed permis de conducere;
2

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de for ele armate, for ele de securitate a statului,
de poli ie, de jandarmerie, de poli ia de frontier , de pompieri;
d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulan
i medicin ,
autovehiculele speciale echipate corespunz tor pentru acordarea ajutorului de urgen ,
precum i autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare;
e) autovehiculele a c ror caroserie sau al c ror asiu a fost înlocuit /înlocuit, cu condi ia
ca aceste autovehicule s fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României.
(3) Excep iile prev zute la alin.(2) lit.b) se aplic numai pentru achizi ionarea unui singur
autoturism în decurs de 5 ani i atunci când autoturismul este în proprietatea persoanei cu
handicap.
(4) Dovada echip rii speciale a autovehiculelor o reprezint men ionarea acestui fapt de
Regia Autonom "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului.
(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate func iona în regim automat nu
intr în categoria celor adaptate sau echipate special i nu sunt exceptate de la plata taxei.
(6) În categoria autovehiculelor prev zute la alin.(2) lit. d) se încadreaz numai acele
autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectu rii serviciilor de ambulan
i medicin i care sunt înscrise în eviden a sta iilor de ambulan , a serviciilor mobile de
urgen
i de reanimare. În aceea i categorie intr i autovehiculele dotate cu echipamente
speciale necesare efectu rii serviciilor de ambulan
i medicin , de inute de operatorii
economici.”
Art. 4
”Obliga ia de plat a taxei intervine:
a) cu ocazia primei înmatricul ri a unui autovehicul în România;
b) la repunerea în circula ie a unui autovehicul dup încetarea unei except ri sau scutiri
dintre cele la care se face referire la art. 3 i 9. ”
Art. 5
” (1) Taxa se calculeaz de autoritatea fiscal competent .
(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizic sau persoana juridic , denumite în
continuare contribuabil, care inten ioneaz s efectueze înmatricularea autovehiculului va
depune documentele din care rezult elementele de calcul al taxei, prev zute în normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonan e de urgen .
(3) Valoarea în lei a taxei se determin pe baza cursului de schimb valutar stabilit în
prima zi lucr toare a lunii octombrie din anul precedent i publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
(4) Taxa se pl te te de c tre contribuabil într-un cont distinct deschis la unit ile
Trezoreriei Statului pe numele Administra iei Fondului pentru Mediu.
(5) Dovada pl ii taxei va fi prezentat cu ocazia înmatricul rii autovehiculului aflat în
una dintre situa iile prev zute la art. 4.
coroborat cu prevederile art.3, alin.(1) i alin.(2) din H.G nr. 686/ 2008 privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule, care precizeaz :
Art. 3
„(1) Taxa se calculeaz de organul fiscal competent din subordinea Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal , care reprezint :
a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desf oar activit i
economice în mod independent sau exercit profesii libere - organul fiscal la care persoana
este înregistrat ca pl titor de impozite i taxe;
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b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a c rui raz teritorial persoana fizic î i
are domiciliul fiscal.
(2) În vederea calcul rii taxei de c tre autoritatea fiscal , persoana fizic sau persoana
juridic în numele c reia se efectueaz înmatricularea, denumite în continuare
contribuabili, trebuie s prezinte, în copie i în original, urm toarele documente:
a) cartea de identitate a vehiculului; i
b) în cazul autovehiculelor rulate achizi ionate din alte state, un document din care s
rezulte data primei înmatricul ri a acestora, i, dup caz, declara ia pe propria r spundere
prev zut la art. 5, alin. (4), precum i rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia
Autonom "Registrul Auto Român" ori rezultatul evalu rii individuale efectuate potrivit art.
5, alin. (20). ”
De asemenea la art.9 din O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule, se prevede:
Art. 9
“(1) Nu se pl te te taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt:
a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în
vigoare;
b) acordate institu iilor de înv mânt, s n tate i cultur , ministerelor, altor organe ale
administra iei publice, structurilor patronale i sindicale reprezentative la nivel na ional,
asocia iilor i funda iilor de utilitate public , de c tre guverne str ine, organisme
interna ionale i organiza ii nonprofit i de caritate, prin dona ii sau finan ate direct din
împrumuturi nerambursabile, precum i din programe de cooperare tiin ific i tehnic ;
c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privat a statului i acordate cu titlu
gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) destinate competi iilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.
(2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prev zute cu filtru de particule, fapt
confirmat de Regia Autonom "Registrul Auto Român", cuantumul taxei se reduce cu
25%.”
Prin contesta ia formulat , se re ine c , dl. BM, nu contest modul de calcul al taxei
pe poluare, cuantumul taxei stabilite de organele fiscale, ci faptul c o consider „ca fiind
netemeinic
i nelegal ”, solicitând anularea „Deciziei de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehicule” nr……/09.12.2008, pentru autovehiculul marca VOLKSWAGEN Tip
GOLF, categoria auto M1, norma de poluare E2, seria sa iu WVWZZZ1HZVB119338, an
fabrica ie 1997 i restituirea sumei de …… lei, reprezentând contravaloarea taxei pe
poluare pentru autovehiculul în cauz , achitat cu ocazia efectu rii primei înmatricul ri.
De precizat este i faptul c , de i la Cap.VI, Sec iunea a 3-a “Restituirea sumelor
reprezentând diferen ele de tax pe poluare rezultate în urma contest rii taxei” din H.G. nr.
686/ 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, se prevede la:
Art. 8
“ (1) În cazul contest rii taxei pl tite, contribuabilul poate solicita restituirea diferen ei de
tax fa de cea pl tit cu ocazia înmatricul rii autovehiculului în România.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic pentru taxele pl tite începând cu data de 1 iulie 2008.
(3) Pentru restituirea sumelor reprezentând diferen de tax , contribuabilul va depune o
cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia, prev zut la art. 3
alin. (1). Modelul cererii este prev zut în anexa nr. 3.
(4) La cererea de restituire se anexeaz , în original i în copie, urm toarele documente:
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a) dovada pl ii taxei pe poluare;
b) documentul eliberat de Regia Autonom "Registrul Auto Român" privind rezultatul
expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Exper ilor Tehnici privind rezultatul
evalu rii individuale a autovehiculului.
(5) Cererea de restituire se solu ioneaz de organul fiscal competent în termenul
prev zut de lege, iar restituirea sumelor reprezentând diferen de tax se face din bugetul
Fondului pentru mediu.
[…] “,
contestatoarea nu solicit restituirea în parte a taxei pe poluare achitate în data de
12.12.2008, pentru autovehiculul marca VOLKSWAGEN Tip GOLF, conform prevederilor
de mai sus, ci restituirea integral a acesteia.
Având în vedere situa ia de drept i de fapt, documentele existente la dosarul
cauzei, se re ine c , „Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule”
nr……./09.12.2008, a fost emis de organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor
Publice Re i a, ca urmare a cererii nr……/09.12.2008, depus de dl. BM, prin care
solicit „calcularea taxei pe poluare în conformitate cu O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule” pentru autovehiculul autovehiculul marca
VOLKSWAGEN Tip GOLF, categoria auto M1, norma de poluare E2, seria sa iu
WVWZZZ1HZVB119338, an fabrica ie 1997, tax pe poluare achitat cu chitan a seria …
nr….. din data de 12.12.2008.
Totodat , se re ine faptul c , în cazul în spe , autovehiculul marca VOLKSWAGEN
Tip GOLF, categoria auto M1, norma de poluare E2, seria sa iu WVWZZZ1HZVB119338,
an fabrica ie 1997, nu intr în categoria celor pentru care nu se pl te te taxa pe poluare
pentru autovehicule, conform prevederilor art. 9, alin.(1) din O.U.G. nr.50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule sau în categoria excep iilor prev zute la
art.3, alin. (2), din acela i act normativ.
De asemenea, contestatoarea nu face dovada neutiliz rii chitan ei nr….., aceasta
fiind folosit pentru înmatricularea autovehiculului conform art.5, alin.(5) din O.U.G.
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, de i solicit restituirea
taxei pe poluare achitate.
A a cum s-a precizat mai sus, regimul taxei pe poluare pentru autovehicule a intrat
în vigoare la data de 1 iulie 2008, în baza prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, i reprezint op iunea legiuitorului na ional.
Prin urmare, cât vreme, O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule, prevede expres obliga ia de plat a taxei pe poluare cu ocazia primei
înmatricul ri a unui autovehicul în Romania, aceast tax este legal datorat , astfel c
afirma ia contestatoarei potrivit c reia consider aceast tax „ca fiind netemeinic
i
nelegal ”, nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei.
În ceea ce prive te afirma ia contestatoarei potrivit c reia „s-a creat un regim fiscal
discriminatoriu pentru autovehiculele aduse în România din Comunitatea European , care
au fost înmaticulate în ara de provenien
i autovehiculele înmaticulate deja în România
i pentru care nu se percepe taxa de poluare cu ocazia revânz rii, chiar dac i acestea
din urm contribuie la poluare mediului înconjur tor”, nu poate fi re inut în sus inerea
cauzei, întrucât regimul taxei pe poluare, în baza prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum i ale H.G. nr.686/2008 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei
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pe poluare pentru autovehicule, reprezint op iunea legiuitorului na ional, taxa fiind legal
datorat .
Având în vedere cele de mai sus, organele fiscale în mod legal au stabilit în sarcina
contestatoarei suma de ……lei, reprezentând taxa pe poluare cu ocazia primei
înmatricul ri pentru autovehiculul marca VOLKSWAGEN Tip GOLF în Romania – i în
consecin nu poate fi restituit , fapt pentru care contesta ia dl. BM, urmeaz a fi respins
ca neântemeiat .
Pentru considerentele men ionate mai sus i în baza art.3, art.4, art.5, art.9 din
O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum art.3,
alin.(1), alin.(2), Cap.VI, Sec iunea a 3-a, art.8, alin.(1),(2),(3),(4),(5) din H.G.nr.686/2008
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, art. 216, alin.(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
se:
DECIDE
Respingerea, ca neântemeiat , a contesta iei formulat de dl. BM pentru suma de
….. lei reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule stabilit prin „Decizia de calcul al
taxei pe poluare pentru autovehicule” nr……/09.12.2008, emis de Administra ia Finan elor
Publice a Municipiului …….
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Cara -Severin, în termen de 6 luni
de la comunicare, conform procedurii legale.

DIRECTOR EXECUTIV
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