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D E C I Z I A  nr. 61 din ….08.2010

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de
domnul "CV"

înregistrată la D.G.F.P. V sub nr. 1____/26.07.2010

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  V  prin  Compartimentul
SoluŃionare contestaŃii a fost sesizată de către AdministraŃia FinanŃelor Publice B cu
adresa nr. 1____/16.07.2010, înregistrată la D.G.F.P. V. sub nr. ____ din 26.07.2010
cu privire la contestaŃia formulată de domnul "CV" cu domiciliul în municipiul B, bd.
____, judeŃul V.

Obiectul contesta Ńiei , înregistrată  la AdministraŃia FinanŃelor Publice B sub
nr.____/14.07.2010, îl constituie suma de S le i stabilită prin Decizia de calcul al taxei
pe poluare pentru autovehicule nr. ____/18.06.2010, comunicată petentului în data de
21.06.2010, pe bază de semnătură.

Constatând ca, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205 alin. (1),
art.  207 alin. (1) si art.  209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de
procedură  fiscală, republicată, DirecŃia Generală  a FinanŃelor Publice a judeŃului V
este investită sa soluŃioneze contestaŃia formulată de domnul "CV".

Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluŃionarea pe fond a contestaŃiei.
I. Domnul "CV" solicită  admiterea contestaŃiei anularea Deciziei  de calcul al

taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ____/18.06.2010 şi restituirea sumei de S lei
achitată la Trezoreria B cu chitanŃa nr. TS ____.

Petentul consideră că taxa pe poluare pentru autovehicule stabilită prin decizia
nr. ____/18.06.2010 nu se află în concordanŃă cu legislaŃia europeană, mai precis cu
dispoziŃiile art. 90 din Tratatul de instituire a ComunităŃii europene, respectiv art. 25 şi
28, norme de drept „care statuează că, taxa de poluare s-ar percepe numai pentru
autoturisme înmatriculate în Uniunea Europeană şi reînmatriculate în România, astfel
încât la o nouă înmatriculare taxa nu mai este percepută”.

În drept,  petentul arată că îşi  întemeiază  cererea pe dispoziŃiile Codului de
procedură civilă şi ale legislaŃiei europene invocate mai sus.

II. Prin  Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  nr.
____/18.06.2010,  AdministraŃia  FinanŃelor  Publice  B  a  stabilit  o  taxa  pe  poluare
pentru  autovehicule  în  suma  de  S  lei,  în  conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  nr.
50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  pe  numele  şi,  la
cererea domnul "CV", nr. ____/18.06.2010 prin care acesta a solicitat calcularea taxei
pe poluare în vederea înmatriculării in România a autoturismului ____, data primei
înmatriculări 09.07.2004.

III. FaŃă  de  susŃinerile  organelor  de  administrare  fiscală  şi  ale  petentului,
reglementările legale în vigoare pentru perioada analizată şi documentele existente în
dosarul cauzei se reŃin următoarele:

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă organele fiscale au stabilit legal taxa
pe  poluare  în  sum ă  de  S  lei  pentru  înmatricularea  în  România  a
autovehiculului____, data  primei  înmatricul ări  09.07.2004 în  condi Ńiile  în  care
motiva Ńiile contestatorului nu sunt de natur ă  să modifice cuantumul taxei, iar
potrivit  O.U.G.  nr.  50/2008  taxa  pe  poluare  se  dato rează  cu  ocazia  primei
înmatricul ări în România.
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În  fapt,  în  data  de  18.06.2010  domnului  "CV"   a  depus  la  AdministraŃia
FinanŃelor Publice B  Cererea pentru calculul taxei de poluare nr. ____ prin care a
solicitat  calculul  taxei  de  poluare  pentru  autovehiculul  ________,  data  primei
înmatriculări 09.07.2004, la care a anexat documentele precizate de art. 3 din  H.G.
nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule.

În data de 18.06.2010, în baza cererii, a documentelor depuse de contestator
şi a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  cu  modificările  şi   completările  ulterioare,
precum  şi  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OrdonanŃei  de  urgenŃă  a
Guvernului  nr.  50/2008  privind  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2003, AdministraŃia FinanŃelor Publice B
a emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ____ din data de
18.06.2010, prin care a stabilit în sarcina contestatorului o taxă pe poluare de plată în
sumă de S lei.

Împotriva  acestei  decizii  d-l  "CV" formulează  contestaŃie şi  solicită  anularea
acesteia precum şi restituirea sumei achitate.

În drept , sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei
pe  poluare  pentru  autovehicule,  cu  modificările  si  completările  ulterioare  care
prevede: 
“Art.  1.  -  (1)  Prezenta  ordonan Ńă  de  urgen Ńă  stabile şte  cadrul  legal  pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, d enumit ă  în continuare tax ă,
care  constituie venit  la bugetul  Fondului  pentru me diu şi  se gestioneaz ă  de
Administra Ńia  Fondului  pentru  Mediu,  în  vederea  finan Ńării  programelor  şi
proiectelor pentru protec Ńia mediului.
Art. 4. - Obliga Ńia de plat ă a taxei intervine:
a) cu ocazia primei înmatricul ări a unui autovehicul în România;
[...]”

Se reŃine ca regimul taxei pe poluare pentru autovehicule a intrat in vigoare de
la data de 1 iulie 2008, conform art. 14 din OUG nr. 50 din 21 aprilie 2008, publicată
în Monitorul Oficial nr. 327 din 25 aprilie 2008, care stabileşte, începând cu data de 1
iulie  2008, cadrul  legal  pentru  instituirea taxei  pe poluare pentru  autovehicule,  cu
destinatia de venit la bugetul Fondului pentru mediu fiind gestionată de AdministraŃia
Fondului  pentru  Mediu,  în  vederea  finanŃării  Programelor  şi  proiectelor  pentru
protecŃia mediului, reprezentand opŃiunea legiuitorului naŃional urmare abrogării art.
2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României,  Partea I,  nr.  927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi  completările
ulterioare.

Prin urmare, câtă vreme legislaŃia fiscală prevede în mod expres plata taxei pe
poluare cu ocazia primei înmatriculări, rezultă ca aceasta este în mod legal datorată.

În ceea ce priveşte prevederile comunitare invocate în susŃinerea contestaŃiei,
se  reŃine  că  art.  148  din  ConstituŃia  României  instituie  supremaŃia  tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, faŃă de dispoziŃiile contrare din legile interne, “cu
respectarea prevederilor actului de aderare”, iar in conformitate art. I-33 alin. 1 din
Tratatul de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005 “Legea cadru europeană este un
act legislativ care  obligă orice stat membru destinatar în ceea ce priveşte rezultatul
care trebuie obŃinut, lăsând în acelaşi timp autorităŃilor naŃionale competenŃa în ceea
ce priveşte alegerea formei şi a mijloacelor”.

Rezultă că legile cadru sunt obligatorii pentru statele membre numai în privinŃa
rezultatului, autorităŃile naŃionale având competenŃa de a alege forma şi  mijloacele
prin care se asigură obŃinerea rezultatului.

Din  jurisprudenŃa constantă  a  CurŃii  de JustiŃie  a  Comunitătilor  Europene a
rezultat că tratatul nu este încălcat prin instituirea unei taxe pe poluare în momentul
primei  înmatriculări  a  unui  autovehicul  pe  teritoriul  unui  stat  membru,  iar  prin
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caracterul  ei  fiscal  taxa  intră  în  regimul  intern  de  impozitare,  domeniu  rezervat
exercitării prerogativelor suverane ale statelor membre.

În  subsidiar,  se  reŃine  faptul  că  tot  jurisprudenŃa CurŃii  a  stabilit  că  art.  90
primul  paragraf  din  Tratat  este  încălcat  numai  atunci  când  cuantumul  taxei  pe
poluare, este calculat fără luarea în calcul a deprecierii reale a vehiculului, excede
cuantumului  taxei  reziduale  încorporate  în  valoarea vehiculelor  de ocazie  similare
deja înmatriculate pe teritoriul naŃional (pct. 29 Hotărârea din 18.01.2007, Brzezinski,
C-313/05, pct. 26 Hotărârea din 20.09.2007, Comisia/Grecia, C-74/06).

De asemenea, din H.G nr. 686/2008 nivelul taxei este determinat de norma de
poluare  corelat  cu  vechimea,  rulajul  mediu  anual  şi  starea  generală  standard  şi
reprezintă reflecŃia în plan fiscal a principiului “poluatorul plăteşte”, principiu unanim
acceptat la nivelul Uniunii Europene.

AfirmaŃiile  contestatarului,  precum  că,  taxa  pe  poluarea  reglementată  prin
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului este în neconcordanŃă cu legislaŃia europeană
nu pot fi reŃinute în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei întrucât O.U.G. nr. 50/2008 a
fost emisă în temeiul art. 115 alin 4 din ConstituŃia României şi a fost adoptată: “În
scopul asigurării protecŃiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru
îmbunătăŃirea  calităŃii  aerului  şi  pentru  încadrarea  în  valorile  limită  prevăzute  de
legislaŃia  comunitară  în  acest  domeniu,  a  Ńinut  cont  de  necesitatea  adoptării  de
măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv
a jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene, a avut în vedere faptul că
aceste  măsuri  trebuie  adoptate  în  regim  de  urgenŃă,  pentru  evitarea  oricăror
consecinŃe juridice negative ale situaŃiei actuale şi a considerat că aceste elemente
vizează  interesul  public  şi  constituie  situaŃii  de  urgenŃă  şi  extraordinare,  a  căror
reglementare nu poate fi amânată”.

Cu privire la legalitatea instituirii taxei pe poluare prin O.U.G. nr. 50/2008 şi la
respectarea de către aceasta a dispoziŃiilor art. 148 alin. (4) din ConstituŃie, Curtea
ConstituŃională  a  României  prin  Decizia  ________  din  26.11.2009  (definitivă  şi
general  obligatorie)  publicată  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  37  din  18/01.2010
referitoare la respingerea excepŃiei de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 4 lit. a) şi
art. 11 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare  pentru  autovehicule,  precum  şi  a  ordonanŃei  de  urgenŃă  în  ansamblu  a
statuat:

1.  Prin  Decizia  nr.  802  din  19  mai  2009,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al
României,  Partea I,  nr.  428 din 23 iunie  2009, Curtea a statuat  că  ordonanŃa de
urgenŃă criticată a fost adoptată în contextul în care Comisia Europeană deschisese
procedura de infringement  împotriva  României  în  temeiul  art.  226 din  Tratatul  de
instituire a ComunităŃilor Europene. Pentru a evita o eventuală procedură în faŃa CurŃii
de JustiŃie a ComunităŃii Europene, Guvernul a emis această ordonanŃă de urgenŃă.

De asemenea, Curtea a constatat că, în conformitate cu dispoziŃiile art. 148
alin. (4) din ConstituŃie, autorităŃile statului român s-au angajat să garanteze ducerea
la îndeplinire a obligaŃiilor rezultate din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, din
reglementările comunitare cu caracter obligatoriu şi  din actul de aderare.  În acest
sens, Guvernul este abilitat din punct de vedere constituŃional ca, prin mijloacele pe
care  le  are  la  îndemână,  să  garanteze  îndeplinirea  obligaŃiilor  României  faŃă  de
Uniunea  Europeană.  Astfel,  folosirea  ordonanŃelor  de  urgenŃă  pentru  punerea  de
acord  a  legislaŃiei  naŃionale  cu  cea  comunitară  în  situaŃia  în  care  era  iminentă
declanşarea  procedurii  de  infringement  în  faŃa  CurŃii  de  JustiŃie  este  pe  deplin
constituŃională.  În  aceste  condiŃii,  s-a  constatat  că  ordonanŃa de  urgenŃă  criticată
respectă exigenŃele art. 115 alin. (4)din  ConstituŃie.

În  final,  Curtea a reŃinut  că  ordonanŃa de urgenŃă  nu este  un act  normativ
inferior legii din punct de vedere al forŃei juridice. Aceasta se adoptă în temeiul art.
115 alin. (4) din ConstituŃie, text care permite Guvernului să emită astfel de ordonanŃe
cu condiŃia respectării unor exigenŃe strict stabilite prin textul ConstituŃiei.
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Faptul că domnului "CV", este obligat să achite taxa pe poluare stabilită prin
decizia de impunere contestată rezidă şi din aceea că, însuşi adresa depusă voluntar
de  acesta  la  AdministraŃia  FinanŃelor  Publice  B  sub  nr.  9201  din  19.06.2010  se
intitulează ”Cerere privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule”, şi pe cale
de consecinŃă organele fiscale au emis decizia de calcul a taxei pe poluare numai
urmare  a  solicitarii  contribuabilului  şi  în  baza  documentelor  anexate  de solicitant,
decizia de calcul al taxei pe poluare reprezintă titlu de creanŃă şi constituie înştiinŃare
de  plată  potrivit  prevederilor  Ordinului  Presedintelui  A.N.A.F.  nr.  986/2008  pentru
aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Referitor  la  susŃinerea  contestatorului,  precum că  pentru  autovehicule  deja
înmatriculate în România, taxa nu se mai percepe cu ocazia unor vânzării ulterioare,
deci se aplică numai autoturismelor introduse în România din alte state membre, nu
este relevantă  în soluŃionarea favorabilă  a cauzei deoarece plata taxei pe poluare
intervine cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul, inclusiv cele din producŃia
internă.

Pe cale de consecinŃă, având în vedere cele expuse mai sus, se reŃine că taxa
pe poluare pentru autovehicule a fost instituită în scopul asigurării protecŃiei mediului,
cu luarea în considerare a legislaŃiei comunitare şi a jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a
ComunităŃilor  Europene şi  după  parcurgerea unui proces de audiere publică  ce a
asigurat  transparenŃa  în  promovarea  acestei  taxe  şi  că  această  taxă  reprezintă
opŃiunea  legiuitorului  naŃional,  iar  organele  fiscale  sunt  obligate  să  respecte
prevederile  art.  13  din  OG  nr.  92/2003,  republicată,  privind  Codul  de  procedură
fiscală,  conform  căruia:  “Interpretarea  reglementărilor  fiscale  trebuie  să  respecte
voinŃa legiuitorului aşa cum este exprimată în lege”.

FaŃî de le de mai sus se reŃine că  domnul "CV" datorează  taxa pe poluare
pentru  autovehicule  cu  prilejul  primei  înmatriculări  în  România  a
autoturismului________ şi  prin urmare  contesta Ńia formulat ă  de domnia sa va fi
respins ă ca neîntemeiat ă  pentru suma de S lei, reprezentând taxa pe poluare
stabilit ă prin Decizia nr. ____/18.06.2010 şi achitat ă cu chitan Ńa nr. ____ .

Pentru  considerentele  arătate  şi  în  temeiul  O.U.G.  nr.  50/2008  pentru
instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  HG nr.686/2008,  Tratatul  ComunităŃii  Europene,  ratificat  prin  Legea nr.
157/2005, art. 13 şi art. 216 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală  republicată,  art.  115  alin.  (4)  din  ConstituŃia  României,  Decizia  nr.
________/26.11.2009, a CurŃii ConstituŃionale, se: 

D E C I D E 
Respingerea ca neîntemeiată legal a contestaŃiei formulate de domnul "CV" cu

domiciliu în B, _____JudeŃul V, împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehicule nr. ____ din data de 18.06.2010, întocmită de organele fiscale din cadrul
A.F.P. B, pentru suma de S lei, reprezentând taxa pe poluare pentru un autovehicul
ce a fost înmatriculat prima dată în România .

Prezenta  decizie  este  definitivă  în  sistemul  căilor  administrative  de  atac  şi
poate fi atacată la Tribunalul V, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate
cu art.218  alin.  (2)  din  Codul  de  procedură  fiscală,  aprobat  prin  O.G.  nr.92/2003
republicată în 2007, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004.

DIRECTOR EXECUTIV,
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