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DECIZIA NR.96 emisa de DGFP Hunedoara 2009 

       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice ... asupra contesta�iei 
formulat� de dl. X cu domiciliul în ..., str. .........., bl......, sc....., ap...., 
jude�ul ..., privind Decizia de calcul al taxei de poluare pentru 
autovehicule nr...../.../2009 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
..., referitoare la suma de ...... lei.     

      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 ... este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

      I. Prin contesta�ia formulat�, domnul X din ..., sus�ine c� 
a achizitionat un autovehicul înainte de data de 15.12.2008 , mai 
precis la data de ......... conform Contractului de Vanzare-Cumparare 
anexat în copie �i traducere autorizat�, urmând ca la data de ........ 
s� fie încheiate documentele germane de înmatriculare provizorie 
ale autovehiculului pentru a fi transportat în �ar� din cauza costurilor 
de transport pe care nu le putea acoperi la dat� achizi�iei.  

      Astfel, petentul solicit� recalcularea taxei de poluare pentru 
autovehicule conform art.II alin.1 din OUG nr.7/2009. 

      II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice ..., au consemnat urm�toarele: 

      Urmare cererii contribuabilului înregistrat� la organul fiscal 
sub nr...../… din data de ....... prin care s-a solicitat calcularea taxei 
de poluare pentru autovehicule în vederea efectu�rii primei 
înmatricul�ri în România a autovehiculului marca ........., tip .......... s-
a emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr........./…/2009 prin care s-a stabilit o tax� de poluare în sum� de 
........ lei. 

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

       Domnul X  are domiciliul în ..., str. ........, bl......, sc..., et..., 
ap..., jude�ul .... 

       Cauza supus� solu�ionarii o reprezint� modul de 
stabilire, de catre Administra�ia Finan�elor Publice ..., a taxei de 
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poluare datorat� de petent la efectuarea primei înmatricul�ri în 
România a autoturismului ....... , în sum� de ......lei 

        În fapt, la data de ......... domnul X cu domiciliul în ... a 
solicitat prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice 
... sub nr....../…, în vederea efectu�rii primei înmatricul�ri în 
România, stabilirea taxei pe poluare pentru autovehiculul marca 
.........., categoria auto ...., norma de poluare ..., num�r de identificare 
............. an fabrica�ie ...., serie carte auto ....., data primei 
înmatricul�ri ........., anexând la cerere documentele necesare pentru 
efectuarea calculului.  

       Mai exact în data de .........., prin  contractul de vanzare-
cumparare anexat în xerocopie �i traducere legalizat� la dosarul 
contesta�iei, dl. X din ... achizi�ioneaz� un autovehicul marca ......... 
de la dl. X din ......., iar ulterior, în data de ....... se întocmesc 
documentele necesare pentru ca autoturismul se fie transportat în 
�ar�, de catre dl Y �i îmatriculat cu numere provizorii cu valabilitate 
de la data de ........... pân� la data de .......... 

 

       Prin  Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr...../... din data de …2009, Administratia finantelor 
publice ... stabile�te în sarcina domnului X din ... obliga�ia de plat� a 
sumei de ......... lei, far� a lua în considerare faptul ca autoturismul a 
fost achizi�ionat în vederea înmatricularii în România înainte de 
15.12.2008 �i radiat din �ara de provenien��.     

       În drept , în Ordonan�a de Urgen�� nr. 7/2009 la art.II 
alin.1 �i art.III se prevede: 

 ART. II 

(1) Pentru autovehiculele achizi�ionate în vederea 
înmatricul�rii în România înainte de data de 15 decembrie 2008 
�i care nu au fost înmatriculate în România pân� la data intr�rii 
în vigoare a prezentei ordonan�e de urgen�� se aplic� nivelul 
taxei pe poluare pentru autovehicule prev�zut în Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 50/2008, cu modific�rile ulterioare, în 
vigoare pân� la data public�rii Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor m�suri privind 
taxa pe poluare pentru autovehicule. 

ART. III 
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    Prin autovehicule achizi�ionate în vederea înmatricul�rii 
în România înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul 
prevederilor art. II alin. (1), se în�elege: 

    a) autovehiculele pentru care a fost lansat� comanda ferm� 
anterior datei de 15 decembrie 2008 �i pentru care se face dovada 
pl��ii integrale sau a unui avans; 

    b) autovehiculele ce au fost introduse în �ar� �i pentru care 
se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM �i/sau dovada radierii 
din �ara de provenien��, documente emise înainte de 15 
decembrie 2008; 

    c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de 
înmatriculare provizorie de c�tre autorit��ile din �ara de 
provenien�� a autovehiculului, emis� înainte de 15 decembrie 
2008. 

     Sus�inerile organelor fiscale porivit c�rora : “ valabilitatea 
numerelor de înmatriculare provizorii se prelungeste dup� data de 
15.12.2008, respectiv pan� la data de 19.12.2008; opin�m c� a 
existat timp fizic suficient ca autovehiculul sa fi fost introdus în 
România dupa data de 15.12.2008, ceea ce contravine  prevederilor 
art.III din OUG 7/18.02.2009.” nu pot fi luate în considerare, 
deoarece legiuitorul face referire la data la care s-a eliberat dovada 
de înmatriculare provizorie de c�tre autorit��ile din �ara de 
provenien�� a autovehiculului �i nu perioada de valabilitate a 
acestora. 

     Referitor la sus�inerile organelor fiscale c� : “ în cazul 
numerelor de înmatriculare provizorii, niciuna dintre cele doua 
persoane fizice care au contribuit la achizi�ionarea autovehiculului nu 
intr� sub inciden�a art. III, lit. c), din OUG. 7/2009, coroborat cu 
prevederile art. IV din acelasi act normativ, deoarece nu pot sau nu 
au calitatea de a face dovada ca autovehiculul a fost introdus în tara 
înainte de 15.12.2008 ”, opin�m c�, în ceea ce priveste contractul de 
vanzare – cumparare, acesta constituie document de achizi�ie în 
vederea înmatricul�rii, în sensul art.III din OUG 7/2009, atât timp cât 
din cuprinsul acestuia rezult� far� echivoc faptul c� persoana care 
solicit� calculul taxei pe poluare a achizi�ionat autovehiculul înainte 
de 15.12.2008, în vederea înmatricul�rii acestuia în România �i a 
fost achitat integral sau par�ial pre�ul. 

     Ca urmare, la stabilirea sumei de plat�, organul fiscal 
teritorial a aplicat eronat prevederile Ordonan�ei de urgen�� a 
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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 actul normativ în vigoare la 
data depunerii documentatiei, mai precis conform anexelor 1, 2 �i 3 
din OUG 7/2009 �i nu în conformitate cu prevederile art.II alin. 1 din 
OUG 7/2009, mai precis conform modului de calcul stabilit prin OUG 
50/2008 cu modificarile ulterioare, în vigoare pân� la data public�rii 
OUG 208/2008. 

     Astfel, organul de solutionare nu poate determina cu 
claritate baza impozabil� asupra careia urmeaz� s� se calculeze 
taxa pe poluare, motiv pentru care decizia de calcul emis� de 
Administra�ia finan�elor publice ... urmeaz� sa fie desfin�at�.  

     Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul Ordonan�ei Guvernului 
nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se :   

 

  

D E C I D E 

 

       Desfin�area Deciziei de calcul nr. ......../…/2009 emis� 
de Administra�ia finan�elor publice ... pentru suma de ..... lei 
reprezentand – taxa pe poluare pentru autovehicule calculat� 
conform dispozi�iilor OUG 7/2009, urmând s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere considerentele re�inute 
mai sus. 

 

 
 


