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                Direc� ia General�  a Finan�elor Publice a Jude�ului Harghita 
 

 
 

D E C I Z I A  nr. 65  din  2011 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

X,.................. 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita  

sub nr................/2011 
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita a fost sesizat� de 
Administra�ia Finan�elor Publice Gheorgheni, prin adresa nr.........../2011, asupra 
contesta�iei formulat� de X, cu domiciliul în ............., nr.........., judetul Harghita. 
   

Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr.........../2011, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice Gheorgheni, pentru suma de ................ lei, reprezentând taxa pe 
poluare pentru autovehicule. 
  Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat� în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
  Constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205, art.209 (1) �i 
art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� - republicat� în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 

I. X, prin contesta�ia depus� Administra�iei Finan�elor Publice 
Gheorgheni, înregistrat� sub nr............/2011, solicit� anularea Deciziei 
nr............./2011 �i restituirea taxei pe poluare, invocând urm�toarele motive: 

Contestatarul a efectuat plata taxei ca urmare a imposibilit��ii de 
înmatriculare a autovehiculului marca ........................ adus din UE.  

Contestatarul precizeaz� c� potrivit art.139 alin.1 din Constitu�ia 
României „impozitele, taxele �i orice alte venituri ale bugetului de stat… se 
stabilesc numai prin lege”. Tot în conformitate cu prevederile constitu�ionale, 
ordonan�ele urmeaz� a fi aprobate prin lege iar în cazul ordonan�elor de 
urgen��, în mod obligatoriu se va motiva urgen�a, iar OUG 50/2008 nu cuprinde 
nici un motiv care s� justifice urgen�a. 



 2

Contestatarul invoc� art.90 alin.1 din Tratatul CE, care prevede c�: 
„Nici un stat membru nu aplic�, direct sau indirect, produselor altor state 
membre impozite interne de orice natur� mai mari decât cele care se aplic�, 
direct sau indirect, produselor na�ionale similare. ” astfel aceast� tax� nu este în 
conformitate cu legisla�ia comunitar� �i ea trebuie restituit�. 

 
II. Prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 

nr............../2011 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Gheorgheni, s-a 
stabilit c� X are de plat� suma de ............ lei reprezentând tax� pe poluare 
pentru autovehiculul marca ...................... Tip ........................ Categ_auto M1 
Norme poluare E3 Serie �asiu ..........................., an fabrica�ie .............., serie 
carte auto .................., având în vedere prevederile O.U.G. Nr. 50/2008 pentru 
instituirea taxei de poluare pentru autovehicule. 

 
III. Luând în considerare cele prezentate mai sus, motivele 

prezentate de contestatar, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare, se re�ine: 

 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita este investit� s� 
se pronun�e dac� suma de ............. lei tax� pe poluare pentru autovehicule, 
stabilit� prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr............/2011, poate fi anulat�, în condi�iile în care organul fiscal la 
stabilirea acesteia a �inut cont de prevederile OUG nr.50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.  

  În fapt, ............................ a solicitat prin adresa nr.........../2011  
stabilirea taxei pe poluare pentru autovehiculul marca ................ Tip 
....................., descris mai sus. Drept urmare, Administra�ia Finan�elor Publice 
Gheorgheni a stabilit taxa pe poluare pe baza documenta�iei depuse �i a 
elementelor de calcul prev�zute de O.U.G. nr. 50/2008 �i a emis decizia de 
calcul a taxei pe poluare nr........../2011 prin care s-a calculat suma de ................ 
lei, reprezentând tax� pe poluare. Taxa a fost achitat� cu chitan�a seria ......... 
nr................./2011. 

  În drept, în ce prive�te legalitatea taxei pe poluare pentru 
autovehicule O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule prevede: 
  Art.1 alin. (1)” Prezenta ordonan�� de urgen�� stabile�te cadrul legal 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumit� în continuare 
tax�, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu �i se gestioneaz� de 
Administra�ia Fondului pentru Mediu, în vederea finan��rii programelor �i 
proiectelor pentru protec�ia mediului.” 
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  Art. 3 alin.(1) “Intr� sub inciden�a taxei autovehiculele din categoriile 
M1-M3 si N1-N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR2..” 
  Art. 4. lit. a)“Obliga�ia de plat� a taxei intervine: 
a) cu ocazia primei înmatricul�ri a unui autovehicul în România;” 
  Art. 5 din acela�i act normativ prevede : 
“(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.” 
  Având în vedere cele mai sus ar�tate, se re�ine c� taxa pe poluare a 
fost calculat� în mod legal de organele fiscale, �inând cont de documentele 
depuse de contribuabil, contesta�ia formulat� de X va fi respins� ca 
neîntemeiat�. 
 

Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 
argumentele invocate de contribuabil în ce prive�te neconstitu�ionalitatea �i 
ilegalitatea acestei taxe, în primul rând organul de solu�ionare a contesta�iei nu 
are competen�a material� s� se pronun�e în acest sens, iar în al doilea rând 
conform prevederilor art. 13 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�,: “Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� respecte 
voin�a legiuitorului a�a cum este exprimat în lege.” Prin instituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule voin�a legiuitorului fiind: “În scopul asigur�rii 
protec�iei mediului prin realizarea unor programe �i proiecte pentru 
îmbun�t��irea calit��ii aerului �i pentru încadrarea în valorile limit� prev�zute de 
legisla�ia comunitar� în acest domeniu, �inând cont de necesitatea adopt�rii de 
m�suri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, 
inclusiv a jurispruden�ei Cur�ii de Justi�ie a Comunit��ilor Europene” (preambulul 
OUG 50/2008). 
 
  În ceea ce prive�te cap�tul de cerere cu privire la restituirea taxei, 
având în vedere c� prin prezenta decizie se va respinge contesta�ia împotriva 
Deciziei de calcul al taxei pe poluare, acest cap�t de cerere r�mâne f�r� obiect. 
 
  Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 
1, 3, 4 si 5 din O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
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autovehicule, H.G. nr.686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule, coroborate cu prevederile art. 209, alin. 1, 
pct. a), art. 210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, se: 
 

DECIDE: 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X privind 
anularea Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr....../2011  
pentru suma de ............. lei.  

  
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Harghita, în termen de 
6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale.  
  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV,   
 
 

 
�EF COMP. CONTESTA�II, 


