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Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  fost  sesizată  de   Administraţia 
Finanţelor  Publice,  prin  adresa  nr…./02.04.2009  înregistrată  la  direcţie  sub 
nr…./03.04.2009, asupra contestaţiei formulate de  domnul  X, având CNP …, cu 
domiciliul în ....

Contestaţia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe 
poluare pentru autovehicule nr….  emisă de Administraţia Finanţelor Publice la 
data de 31.03.2009 şi are ca obiect taxa pe poluare în sumă de ... lei. 

Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205 alin.(1) şi (2), art.
207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală,  republicată,  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  este  competentă  să 
soluţioneze contestaţia formulată de domnul X .

I. Domnul X având CNP ..., formulează contestaţie împotriva Deciziei de 
calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr..../31.03.2009  emisă  de 
A.F.P., prin care s-a stabilit ca fiind datorată suma de ... lei.

Petentul işi motivează contestaţia astfel:
Prin cererea înregistrată sub nr.... din data de 06.03.2009, petentul a solicitat 

calcularea taxei pe poluare în vederea înmatriculării pentru prima dată în România 
pentru autovehiculul marca ....

Avand  în  vedere  faptul  că  la  data  depunerii  cererii  dosarul  nu  conţinea 
radierea autovehiculului, taxa a fost calculată la data de 31.03.2009, în momentul 
depunerii dovezii radierii la organul fiscal teritorial. 

Petentul  consideră  că  depunând  dosarul  în  termen  poate  beneficia  de 
calcularea taxei la valoarea anterioara şi menţionează că a beneficiat de număr de 
înmatriculare provizoriu timp de trei luni, începând cu data de 10.12.2008.

La dosarul cauzei sunt depuse copii după următoarele documente:
- declaraţie pe proprie răspundere dată în faţa notarului;
- certificatul de proprietate nr.... al vehiculului emis de ... din Italia ;
- traducerea autorizată a certificatului de proprietate ;
- cartea de circulaţie nr.... eliberată de către ... din Italia;
- traducerea autorizată a cărţii de circulaţie nr....;
- traducerea autorizată a certificatului de proprietate  nr.... al autovehiculului 

emis de ... din Italia care cuprind menţiunea că autovehiculul a fost radiat pentru 
export la data de 23.03.2009;

- cartea de identitate a vehiculului seria nr....;
- cererea de calcul al taxei pe poluare a solicitantului nr..../06.03.2009.

II. Urmare  a  cererii  de  solicitare  a  calculului  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule depusă la organul fiscal în data de 06.03.2009 de către domnul  X, în 
vederea efectuării primei înmatriculări în România a autovehiculului marca …, serie 
şasiu …,  Administraţia Finanţelor Publice a emis, în baza O.U.G. nr.50/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru domnul X, Decizia de calcul 
al taxei pe poluare pentru autovehicule nr…./31.03.2009 stabilind ca datorată 
suma de ... lei.

La  calcularea  taxei  pe  poluare  organul  fiscal  a  luat  in  considerare 
următoarele elemente înscrise în cartea de identitate a vehiculului marca …, an 
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fabricaţie  1996,  număr  omologare  …,   serie  şasiu  …,  serie  carte  de identitate 
autovehicul …: 

- categoria auto: M1;
- norma de poluare: E2;
- data primei înmatriculări: 31 decembrie 1996;
- valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimate în grame/km:      0;
- taxa specifică exprimată în euro/1 gram CO2 (col.3 din anexa 1):     0;
- capacitatea cilindrică (cmc): 1799;
- taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din Anexa 2:     6,6;
- cota de reducere a taxei prevazută în coloana 2 din Anexa 4:         84%.

          III. Luând în considerare motivele prezentate de contestator, documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  precum  şi  actele  normative  în  vigoare,  se  reţin 
următoarele:

Cauza supusă soluţionării  este dacă A.F.P.  a stabilit  în mod legal  în 
sarcina domnului X taxa pe poluare în suma de ... lei prin Decizia de calcul al 
taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr….  din  data  de  31.03.2009,  în 
condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei nu rezultă că 
autovehiculul a fost achiziţionat în vederea înmatriculării în România înainte 
de data de 15 decembrie 2008.

          În fapt,
Petentul a  achiziţionat  din  Italia  autovehiculul  marca  ...,  serie  şasiu  …, 

autovehicul înmatriculat în Italia la data de 17.06.2002 pe numele domnului X cu 
domiciliul în localitatea ….

La dosarul cauzei există în copie declaraţia dată de domnul  X la data de 
04.03.2009, autentificata la B.N.P.,  în care acesta declară pe proprie răspundere 
că autoturismul marca … cu serie şasiu …, a fost achiziţionat anterior datei de 
15.12.2008, în vederea înmatriculării în România.

Potrivit celor înscrise pe Cartea de circulaţie nr.... eliberată de ... domnul X  a 
obţinut autorizaţii de circulaţie provizorii eliberate de Formaţiunea Regim Permise 
de  Conducere  şi  Înmatriculare  a  Vehiculelor  Neamţ  în  data  de  10.12.2008, 
09.01.2009 şi 09.02.2009.

Omologarea individuală pentru circulaţie de către R.A.R. Neamţ a vehiculului 
marca ..., serie şasiu … a fost realizată la data de 25.02.2009, aşa cum rezultă din 
cele înscrise la pagina 3 a cărţii  de identitate a vehiculului  seria …, act aflat în 
copie la dosarul contestaţiei.

În data de 06.03.2009 domnul X a depus o cerere de solicitare a calculului 
taxei pe poluare,  înregistrată la A.F.P. sub numărul  ...,  în vederea înmatriculării 
pentru prima dată în România a autovehiculului, proprietate personală, marca ....

La dosarul cauzei există traducerea autorizată a certificatului de proprietate 
nr....  al  autovehiculului  emis de ...  din Italia care la litera C) ,,Impozite,  Ipoteci, 
Menţiuni’’  precizează  că  ,,s-a  notat  radierea  pentru  export  la  23.03.2009. 
Documentaţie înlocuitoare a certificatului de proprietate.’’ 

Urmare a solicitării persoanei fizice în cauză, în temeiul O.U.G. nr.50/2008 
privind  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  cu  modificările  şi 
completările  ulterioare,  A.F.P.  a procedat,  în baza datelor  înscrise în cartea de 
identitate a autovehiculului  seria,  la calcularea şi  emiterea Deciziei  de calcul  al 
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taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr..../31.03.2009  pentru  suma  de  ...  lei 
reprezentând taxă pe poluare, stabilită conform elementelor de taxare în vigoare la 
data solicitării calculării taxei.

Petentul contestă decizia de calcul al taxei pe poluare şi solicită recalcularea 
taxei pe poluare la ,,valoarea anterioară     ‘’   în baza   prevederilor art.III al O.U.G. nr.  
7/2009 emisă pentru modificarea O.U.G. nr.50/2008.

Î  n drept  ,
Referitor la momentul intervenirii obligaţiei de plată a taxei pe   poluare   art.4 

din O.U.G. nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, precizează:

“Obligaţia de plată a taxei intervine:
a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;
b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări 

sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 şi 9.”
Referitor la iniţierea procedurii de înmatriculare a vehiculelor art. IV alin.(3) 

din O.U.G. nr.218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule menţionează:

“Procedura de înmatriculare a autovehiculelor se consideră iniţiată la 
data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr. 50/2008.  Contribuabililor li se aplică regimul juridic în vigoare la 
data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr. 50/2008.”

Referitor la   aplicarea nivelului redus al taxei pe poluare pentru autovehicule   
art.II din O.U.G. nr.7/2009 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autove-
hicule prevede:

“(1)  Pentru  autovehiculele  achiziţionate  în  vederea  înmatriculării  în 
România înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care nu au fost înmatricu-
late în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de ur-
genţă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordo-
nanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  50/2008,  cu  modificările  ulterioare,  în 
vigoare  până  la  data  publicării  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. 
208/2008*) pentru stabilirea unor măsuri  privind taxa pe poluare pentru autove-
hicule.”

În completarea celor prevazute anterior acelaşi act normativ prevede la art.III 
următoarele:

“Prin  autovehicule  achiziţionate  în  vederea  înmatriculării  în  România 
înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se 
înţelege:

a)  autovehiculele  pentru care a fost  lansată  comanda fermă anterior 
datei de 15 decembrie 2008 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau 
a unui avans;

b)  autovehiculele  ce au fost introduse în ţară şi  pentru care se face 
dovada cu carnet  de TIR/CMR/CIM şi/sau  dovada radierii  din ţara de prove-
nienţă, documente emise înainte de 15 decembrie 2008;

c)  autovehiculele  pentru  care  s-a  eliberat  dovada  de  înmatriculare 
provizorie  de  către  autorităţile  din  ţara  de  provenienţă  a  autovehiculului, 
emisă înainte de 15 decembrie 2008.”

3



Referitor  la  documentatia  necesar  ă  calculării  taxei  pe  poluare   O.U.G.  nr.
7/2009 stipulează la art. IV următoarele:

“Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizică sau ju-
ridică prezintă autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, 
în vederea luării în evidenţă, în termen de 20 de zile calendaristice de la in-
trarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o cerere însoţită de unul 
dintre documentele prevăzute la art. III lit. a) sau b), iar în situaţia prevăzută la 
art. III lit. c), documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe proprie răspundere, în for-
mă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei 
de 15 decembrie 2008 în vederea înmatriculării în România.”

În  acelaşi  sens  art.3 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 mentionează:

“În vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică 
sau persoana juridică in numele căreia se efectuează înmatricularea, denumite in 
continuare contribuabili, trebuie sa prezinte, in copie şi in original, următoarele 
documente:

a)   cartea de identitate a vehiculului; şi
b) în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un docu-

ment din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora,  şi,  după caz, 
declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (4), precum şi rezultatul 
expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Român" ori rezul-
tatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 5 alin. (20).”

Faţă de motivele de fapt şi de drept, reţinem următoarele:
Cu ocazia primei înmatriculări în România a unui autovehicul intervine obli-

gaţia de plată a taxei pe poluare, procedura de înmatriculare a vehiculelor consid-
erându-se iniţiată la data depunerii cererii şi a documentelor însoţitoare de către 
contribuabil,  acestuia  aplicându-i-se  regimul  juridic  în  vigoare  la  data  depunerii 
documentaţiei.

Potrivit modificarilor aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2008 
prin O.U.G. nr.7/2009 pentru autoturismele achizitionate in vederea inmatricularii in 
Romania inainte de 15 decembrie 2008 si neinmatriculate pana la data intrarii in  
vigoare a noilor modificari, respectiv 19.02.2009, nivelul taxei pe poluare se cal-
culeaza in baza prevederilor O.U.G. nr.50/2008 in vigoare la data publicarii.

Legiuitorul considera autoturism achizitionat in vederea inmatricularii in 
Romania inaintea datei  de 15.12.2008,  autovehiculul  pentru  care  proprietarul 
acestuia la solicitarea efectuarii calculului taxei pe poluare depune unul din-
tre urmatoarele documente:

a) dovada lansarii comenzii ferme anterior datei de 15 decembrie 2008 si a 
efectuarii platii integrale sau a unui avans pentru autovehiculul care urmeaza a se 
introduce in tara;

b)  carnetul  de  TIR/CMR/CIM şi/sau dovada  radierii  din  ţara  de  prove-
nienţă, documente emise înainte de 15 decembrie 2008 pentru autovehiculele 
introduse in tara;

c) dovada de înmatriculare provizorie eliberata de către autorităţile din ţara 
de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 15 decembrie 2008.

Nedepunerea de către proprietarul vehiculului, pentru înmatricularea căruia  
solicită  calculul  taxei  pe poluare,  a unuia din documentele  menţionate anterior,  
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documente emise înainte de 15 decembrie 2008, conduce  la aplicarea regimului  
juridic în vigoare la data formulării cererii de calcul al taxei către organul fiscal în 
raza căruia îşi are domiciliul.

La data solicitării calculului taxei pe poluare, respectiv 06.03.2009, domnul X 
nu a prezentat organului fiscal în raza caruia işi are domiciliul fiscal dovada radierii 
autovehiculului  din ţara de provenienţă înainte de 15 decembrie 2008, aşa cum 
este prevăzut la art.III lit.b) din O.U.G. nr.7/2009 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2008.

Anterior emiterii deciziei de calcul al taxei pe poluare domnul X depune la or-
ganul fiscal teritorial traducerea legalizată a cărtii de circulaţie straine si a certificat-
ului  de  proprietate  strain  emise  de  autorităţile  italiene  din  care  rezultâ  că  ,,s-a 
notat’’  radierea pentru export la data de 23.03.2009 a autovehiculului  marca …, 
proprietate a domnului X.

A.F.P. a stabilit în sarcina acestuia, prin decizia de calcul contestată, o taxa 
pe poluare de ...  lei  calculată în baza elementelor  de taxare în vigoare la data 
solicitării calculului.

Nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei motivaţia peten-
tului potrivit căreia a depus dovada radierii autovehiculului din ţara de provenienţă , 
întrucât petentul a făcut dovada radierii autovehiculului la data de 23.03.2009 şi nu 
dovada radierii emisă înainte de data de 15 decembrie 2008 aşa cum stipulează 
actele normative invocate în drept.

Ţinând  cont  de  faptul  că  încadrarea  unui  autovehicul  în  categoria  celor 
achiziţionate în vederea înmatriculării în România înaintea datei de 15 decembrie 
2008 se face în baza prezentării documentelor  expres şi limitativ prevăzute de 
art.III  din  O.U.G.  nr.7/2009,  reţinem că  domnul  X   în  calitate  de  proprietar  al 
autovehiculului care solicită efectuarea calculului taxei pe poluare nu depune îm-
preună cu cererea formulată niciunul din documentele impuse de lege care 
să permită aplicarea nivelului taxei aşa cum acesta nu fusese modificat prin 
O.U.G. nr.7/2009.

Având în vedere cele precizate, organul fiscal în mod legal a stabilit taxa pe 
poluare în sarcina domnului X în sumă de ... lei în funcţie de nivelul elementelor de 
taxare în vigoare la data solicitării taxei, petentul neprezentând niciun document  
din cele stipulate la art.III din O.U.G. nr.7/2009 pentru a beneficia de calcularea  
taxei pe poluare la nivelul iniţial al O.U.G. nr.50/2008.

În baza celor reţinute, urmează a se respinge ca neîntemeiată contestaţia 
domnului  X împotriva Deciziei  de calcul al  taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr…./31.03.2009 emisă de A.F.P. pentru suma de ... lei.
             Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul preveder-
ilor art. 210, art.216 alin.(1) şi art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, republicată, se

D E C I D E :

Respingerea  ca  neîntemeiată  a  contestaţiei  formulate  de  domnul  X 
împotriva  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr….  din 
31.03.2009 emisă de Administraţia Finanţelor Publice, pentru suma de ... lei.

Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la Tribunal în termen de 
6 luni de la data comunicării acesteia, conform prevederilor legale.
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