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DECIZIA NR. 197 emis� de DGFP Hunedoara  în anul 2010 

  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� cu adresa nr. X de c�tre Administra�ia Finan�elor Pubilce 
a municipiului X, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara sub nr. 
X, asupra contesta�iei formulat� de dna. X din X cu domiciliul în X, 
jude�ul Hunedoara, privind Decizia de calcul al taxei de poluare 
pentru autovehicule nr. X emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
X, referitor la suma de X lei .                                                                                                                           

 Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr. X a fost comunicat� 
c�tre petent� în data de X, potrivit semn�turii de primire de pe 
exemplarul deciziei, anexat� în copie la dosarul contesta�iei. 
          Contesta�ia a fost depus� de dna. X,   la Administra�ia Finan�elor 
Pubilce a municipiului X, fiind înregistrat� sub nr. X. 
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
 
           I. Prin contesta�ia formulat�, dna. X din X, invoc� faptul c� 
plata taxei pe poluare pentru autovehicule este nelegal� �i împotriva 
normelor comunitare. 

  II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice X, au consemnat urm�toarele: 

  Administra�ia Finan�elor Publice X a procedat la calcularea taxei 
pe poluare pentru autovehicule în vederea efectu�rii primei 
înmatricul�ri în România a autovehiculului marca X, tip X, cu seria 
cartii auto X, norma de poluare X, emi�ând Decizia de calcul al taxei de 
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poluare pentru autovehicule nr. X, prin care s-a stabilit o tax� de 
poluare în sum� de X lei. 

  III. Luând în considerare motivele invocate de contestator, 
documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative aplicabile, se retin urmatoarele : 

  Doamna X are domiciliul în X, jude�ul Hunedoara. 

  Cauza supus� solu�ion�rii o constituie legalitatea stabilirii 
taxei de poluare pentru autovehicule în vederea efectu�rii primei 
înmatricul�ri în România a autovehiculului marca X, tip X, cu seria 
cartii auto X, norma de poluare X, conform documentelor 
justificative depuse de petent �i a prevederilor legale în vigoare. 

  În fapt, la data de X, dna. X din X a solicitat prin cererea 
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice X sub nr. X, în vederea 
efectu�rii primei înmatricul�ri în România, stabilirea taxei pe poluare 
pentru autovehiculul marca X, tip X, cu seria cartii auto X, norma de 
poluare X, anexând la cerere documentele necesare pentru efectuarea 
calculului. 

  Prin urmare, organul fiscal din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice X, a stabilit taxa pe poluare pentru autovehiculul marca X, în 
baza documenta�iei depuse de contribuabil �i a elementelor de calcul 
prev�zute de Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 7 / 2009 privind 
modificarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50 / 2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, emi�ând Decizia de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. X, prin care a fost 
stabilit� o tax� de poluare în sum� de X lei, petenta achitând suma 
stabilit� prin decizie, la Trezoreria municipiului X cu chitan�a X, cu titlu 
de tax� de poluare. 

  În drept, spe�ei supuse solu�ion�rii îi sunt aplicabile 
prevederile art.4 lit.a �i art.5 alin.1 - 3 din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.50/21.04.2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule, unde se precizeaz� c�: 

“Art. 4 Obliga�ia de plat� a taxei intervine: 

a) cu ocazia primei înmatricul�ri a unui autovehicul în 
România; [...].” 

Art. 5 “(1) Taxa se calculeaz� de autoritatea fiscal� 
competent�. 
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(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizic� sau persoana 
juridic�, denumite în continuare contribuabil, care inten�ioneaz� 
sa 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 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene” 

  Întrucât dna. X din X a achizi�ionat un autovehicul marca X, 
pe care a dorit s� îl înmatriculeze în România, iar legisla�ia fiscal� 
prevede în mod expres plata taxei pe poluare cu ocazia primei 
înmatricul�ri în România, rezult� c� aceasta este în mod legal 
datorat� de c�tre petent�. 

  În ceea ce prive�te cuantumul taxei pe poluare calculat� în 
sarcina contribuabilului, se re�ine c� aceasta a fost stabilit� în baza 
documentelor depuse de c�tre petent� din care rezult� 
caracteristicile autoturismului, precum �i a elementelor de calcul 
prev�zute de Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 7 / 2009 privind 
modificarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, organele fiscale 
procedând la calcularea taxei pe poluare, mai precis conform 
anexelor 1,2 �i 3 din ordonan��. 

  Se re�ine c�, petenta nu contest� ca fiind eronat calculul 
taxei stabilit de organul fiscal, ci doar c� taxa este perceput� 
ilegal. 

  Motiva�iile petentei cu referire la caracterul ilegal �i contrar 
normelor comunitare al acestei taxe prev�zut� de Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr.50/2008 cu modific�rile ulterioare �i 
prevederile comunitare invocate în sus�inerea contesta�iei, nu pot fi 
luate în considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei,  în 
condi�iile în care instituirea taxei pe poluare reprezint� op�iunea 
legiuitorului na�ional, iar organele fiscale sunt obligate s� respecte 
prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92 / 2003, Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�rora: 

Art.1 “(1)Prezentul cod reglementeaz� drepturile �i 
obliga�iile p�r�ilor din raporturile juridice fiscale privind 
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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 “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 consolidate.” 

Art.13 “Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� 
respecte voin�a legiuitorului a�a cum este exprimat� în lege.”           

  Fa�� de cele prezentate, reiese c� organele fiscale teritoriale 
nu au competen�a material� de a se pronun�a asupra unui act 
normativ emis de guvern, în spe�� Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.7 / 2009, ci au obliga�ia de a aplica întocmai 
prevederile legale. 

  Ca urmare, la stabilirea sumei de plat�, organul fiscal  a 
aplicat întocmai prevederile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
7 / 2009 privind modificarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
50 / 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
stabilind taxa în func�ie de documentele anexate de petent� la 
cererea pentru stabilirea cuantumului taxei datorate.                                                            

  În consecin��, se constat� c�, organele fiscale au procedat, în 
mod legal, la stabilirea taxei pe poluare, în baza prevederilor legale 
în vigoare respectiv, Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.7 / 2009 
privind modificarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50 / 2008 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, urmând a se 
respinge ca neîntemeiat� a contesta�iei împotriva Deciziei de 
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calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr. X emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice X, referitor la suma de Xlei. 
 
           Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 

D E C I D E : 
 
             Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
dna. X din X,   împotriva Deciziei de calcul al taxei de poluare 
pentru autovehicule nr. X emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice X, referitor la suma de Xlei. 

   Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul 
Hunedoara, în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

Director Executiv 


