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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de d-na X înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 

Publice  X sub nr.X /20.12.2011 
 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin a fost sesizat de Serviciul Registru Contribuabili Declara�ii Fiscale Persoane 
Fizice din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice X prin adresa nr.X/29.12.2011, înregistrat� 
la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.X/29.12.2011, asupra contesta�iei formulat� de d-na X, cu 
domiciliul în X, Aleea X, nr.X sc.X, et.X, ap.X, jude�ul X. 

 
Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de X lei stabilit� prin Decizia de calcul al taxei 

pe poluare pentru autovehicule nr.X/23.11.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice X. 
 
Contesta�ia este depus� în termen legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
  
           Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.   

 
            I.  Prin contesta�ia formulat� d-na X solicit� anularea Deciziei de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr.X/23.11.2011 �i, pe cale de consecin�� restituirea sumei de X 
lei pl�tit� cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, la data de 28.11.2011, a�a cum  
rezult� din chitan�a pentru încasarea de impozite, taxe �i contribu�ii seria X nr.X.      
 Contestatoarea arat� c�, a achizi�ionat din Germania autoturismul marca Mercedes-
Benz, Tip X , categ. auto M1, norma de poluare E3, seria �a�iu X, nr. identificare X, an 
fabrica�ie 1998, data primei înmatricul�ri 22.12.1998, a�a cum rezult� din contractul de 
vânzare - cump�rare încheiat în data de 22.07.2011, la Wurzburg. Totodat�, arat� c� 
autoturismul identificat mai sus a fost înmatriculat pentru prima dat� în Germania, în data de 
22.12.1998, a�a cum rezult� din certificatul de înmatriculare.  
 Contestatoarea sus�ine c�, pentru a putea înmatricula autoturismul în România, a fost 
obligat�, în conformitate cu dispozi�iile O.U.G. nr.50/2008, s� pl�teasc� taxa pe poluare în 
cuantum de X lei stabilit� prin decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr.X/23.11.2011 emis� de A.F.P. X; tax� achitat� la data de 28.11.2011, a�a cum rezult� din 
chitan�a pentru încasarea de impozite, taxe �i contribu�ii seria X nr.X din data de 28.11.2011, 
întrucât f�r� plata acestei taxe nu ar fi putut înmatricula autoturismul. 
 D-na X sus�ine c�, aceast� taxa pe poluare, reglementat� de O.U.G. nr.50/2008, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este nelegal�, fiind incompatibil� cu dispozi�iile art.110 
din Tratatul privind Func�ionarea Uniunii Europene (ex-articolul 90 TCE), a�a cum a statuat, 
f�r� echivoc Curtea de Justi�ie a Uniunii Europene, prin decizia pronun�at� în data de 
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07.04.2011, în cauza C-402/09, având ca obiect o cerere de pronun�are a unei hot�râri 
preliminare formulat� în temeiul articolul 234 CE de Tribunalul Sibiu (România), prin decizia 
din 18.06.2009, primit� de Curte la 16.10.2009, în procedura Ioan Tatu împotriva Statului 
român. 

Contestatoarea arat� c�, întrebarea transmis� de Tribunalul Sibiu a fost urm�toarea: 
"Contravin dispozi�iile O.U.G. nr.50/2008, cu modific�rile ulterioare, dispozi�iilor articolului 110 
TFUE; se instituie între-adev�r o m�sur� discriminatorie?" 

R�spunzând întreb�rii preliminare adresate de Tribunalul Sibiu, Curtea s-a pronun�at 
astfel: 

"Articolul 110 TFUE (ex-articolul 90 TCE) trebuie interpretat în sensul c� se opune ca 
un stat membru s� instituie o tax� pe poluare aplicat� autovehiculelor cu ocazia primei lor 
înmatricul�ri în acest stat membru, dac� regimul acestei m�suri fiscale este astfel stabilit 
încât descurajeaz� punerea în circula�ie, în statul membru men�ionat, a unor vehicule de 
ocazie cump�rate în alte state membre, f�r� îns� a descuraja cump�rarea unor vehicule de 
ocazie având aceea�i vechime �i aceea�i uzur� de pe pia�a na�ional�." 
    De asemenea, contestatoarea arat� c�, în acela�i sens, prin hot�rârea pronun�at� la 
data de 07.07.2011, în cauz� C-263/10, având ca obiect o cerere de pronun�are a unei 
hot�râri preliminare formulat� în temeiul art.267 TFUE de Tribunalul Gorj (România), prin 
decizia din 24.03.2010, primit� de Curtea la 27.05.2010, în procedura Iulian Nisipeanu 
împotriva D.G.F.P. Gorj, A.F.P. Târgu C�rbune�ti, Administra�ia Fondului pentru Mediu, Curte 
de Justi�ie a Uniunii Europene, r�spunzând unor întreb�ri preliminare adresate de c�tre 
instan�a român�, a statuat c� taxa pe poluare instituit� prin O.U.G. nr.50/2008, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare este incompatibil� cu art.110 din Tratatul privind Func�ionare Uniunii 
Europene. D-na X arat� c� spre deosebire de cauza Tatu, în cauza Nisipeanu s-au pus în 
discu�ie variantele de tax� ulterioare datei de 15.12.2008.     
 Contestatoare sus�ine c�, Curtea de Justi�ie a Uniunii Europene a stabilit c� taxa pe 
poluare instituit� prin O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, contravine flagrant art.110 din Tratatul 
privind Func�ionarea Uniunii Europene (ex-articolul 90 TCE), având un pronun�at caracter 
protec�ionist �i discriminatoriu, descurajând în mod nelegal importurile �i punerea în circula�ie 
în România a unor vehicule de ocazie cump�rate din alte state membre �i favorizând 
concomitent vânzarea de autovehicule de ocazie de aceea�i vechime �i uzur� din parcul 
na�ional.   
 De asemenea, contestatoarea sus�ine c�, potrivit dispozi�iile art.148 alin.(2) din 
Constitu�ia României ca urmare a ader�rii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum �i celelalte reglement�ri comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate 
fa�� de dispozi�iile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. 
Ca atare, arat� c�, O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, fiind contrar� Tratatului privind Func�ionarea Uniunii 
Europene, se impune a fi înl�turat�, cu consecin�a anul�rii deciziei de calcul al taxei pe 
poluare �i a restituirii taxei pe poluare prev�zut� de acest act normativ, ce încalc� dreptul 
comunitar. 
 În concluzie, contestatoarea solicit� anularea Deciziei de calcul al taxei pe poluare 
nr.X/23.11.2011, precum �i restituirea taxei pe poluare pl�tit� în baza unei reglement�ri 
legale interne ce contravine art.110 din Tratatul privind Func�ionarea Uniunii Europene, �i 
care, în virtutea art.148 alin.(2) din Constitu�iei, devine inaplicabil�. 
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  Argumenta�ia juridic� a contestatoarei este: art.205-218 din Codul de procedur� 
fiscal�, art.117 alin.(1) lit.d) din Codul de procedur� fiscal�, art.148 alin.(2) - alin.(4) din 
Constitu�ia României, art.110 din Tratatul privind Func�ionarea Uniunii Europene.  
 

La contesta�ia formulat� contestatoarea a anexat în copie: 
-  cartea de identitate; Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 

nr.X/23.11.2011; chitan�a seria X nr.X/28.11.2011; contractul de vânzare-                                                          
cump�rare a autoturismului, în limba german� �i român�; certificatul de înmatriculare a 
autovehiculului, în limba german� �i român�; certificatul de înmatriculare a vehiculului în 
România; cartea de identitate a vehiculului  în România.  
 
 II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice X urmare a „Cererii de 
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule” nr.X/23.11.2011, depus� de d-na X, prin care 
solicita calcularea taxei pe poluare în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare în 
vederea efectu�rii primei înmatricul�ri a autovehiculului marca Mercedes-Benz, au emis 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.X/23.11.2011, prin care s-a 
stabilit o tax� pe poluare în sum� de X lei. 
 

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 
organelor fiscale, sus�inerile contestatoarei, precum �i actele normative invocate, se re�in 
urm�toarele: 
 

Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� organele fiscale legal au stabilit prin 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.X/23.11.2011, taxa pe 
poluare în sum� de X lei, în condi�iile în care motiva�iile contestatoarei nu sunt de 
natur� s� modifice cuantumul taxei, iar potrivit O.U.G. nr.50/2008, taxa pe poluare se 
datoreaz� cu ocazia primei înmatricul�ri a unui autovehicul în România. 
 

În fapt, prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice X sub 
nr.X/23.11.2011 d-na X a solicitat calcularea taxei pe poluare în vederea înmatricul�rii în 
România a autovehiculului Marca Mercedes-Benz, Tip X, Categorie auto: M1, Norma de 
poluare: E3, Serie sa�iu: X, Nr. omologare: X, Nr. Identificare: X, An fabrica�ie: 1998, Serie 
carte auto: X, Capacitate cilindric�: X, data primei înmatricul�ri 22.12.1998, anexând la cerere 
documentele necesare efectu�rii calculului. 
 

Organele fiscale, având în vedere elementele de calcul prev�zute de O.U.G. 
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, au emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr.X/23.11.2011 prin care au stabilit suma de X lei reprezentând taxa pe poluare. Taxa pe 
poluare a fost stabilit� conform elementelor de taxare în vigoare la data solicit�rii calcul�rii 
taxei. 

 
Prin contesta�ia formulat� d-na X nu contest� modul de calcul al taxei pe poluare 

pentru autovehicule, ci nelegalitatea O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i nerespectarea prevederilor 
art.110 din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene. 
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 În drept, sunt incidente prevederile O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
   Art. 1 
  „(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.” 
 
   Art. 3 
   “(1) Intr� sub inciden�a taxei autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) �i N(1)-N(3), astfel 
cum sunt acestea definite în RNTR2.” 
   
 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�. 
    (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� dovada dobândirii autovehiculului, precum �i 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. 
    (5) Dovada pl��ii taxei va fi prezentat� cu ocazia înmatricul�rii autovehiculului aflat în una 
dintre situa�iile prev�zute la art. 4.” 
 
 coroborat cu prevederile art.3 alin.(1) �i alin.(2) din 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, care precizeaz�: 
 
Art. 3 
  “(1) Taxa se calculeaz� de organul fiscal competent din subordinea Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�, care reprezint�: 
    a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desf��oar� activit��i economice 
în mod independent sau exercit� profesii libere - organul fiscal la care persoana este 
înregistrat� ca pl�titor de impozite �i taxe; 
    b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� persoana fizic� î�i 
are domiciliul fiscal. 
    (2) În vederea calcul�rii taxei de c�tre autoritatea fiscal�, persoana fizic� sau persoana 
juridic� în numele c�reia se efectueaz� înmatricularea, denumit� în continuare contribuabil, 
trebuie s� prezinte, în copie �i în original, urm�toarele documente: 
    a) cartea de identitate a vehiculului; 
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    b) documente care atest� dobândirea autovehiculului pentru care se solicit� plata taxei pe 
poluare de c�tre contribuabil; �i 
    c) în cazul autovehiculelor rulate achizi�ionate din alte state, un document din care s� 
rezulte data primei înmatricul�ri a acestora �i, dup� caz, declara�ia pe propria r�spundere 
prev�zut� la art. 5 alin. (4), precum �i rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia 
Autonom� «Registrul Auto Român» ori rezultatul evalu�rii individuale efectuate potrivit art.5 
alin. (20).” 
 

În ceea ce prive�te sfera de aplicare a Codului de procedur� fiscal� �i aplicarea unitar� 
a legisla�iei, prin O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republic�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz�:   

 
Art. 1 
    “Sfera de aplicare a Codului de procedur� fiscal� 
    (1) Prezentul cod reglementeaz� drepturile �i obliga�iile p�r�ilor din raporturile juridice 
fiscale privind 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 
    “Aplicarea unitar� a legisla�iei 
    (1) 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 consolidat.” 

 
Fa�� de cele prezentate reiese c� organele fiscale au obliga�ia de a aplica întocmai 

prevederile legale, respectiv O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Ca urmare, la stabilirea sumei de plat�, organul fiscal a aplicat întocmai prevederile 
O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, stabilind taxa în func�ie de documentele anexate de contribuabil la 
cererea pentru stabilirea cuantumului taxei datorate. 

 
Se re�ine c� regimul taxei pe poluare pentru autovehicule a intrat în vigoare la data de 

1 iulie 2008, conform art.14 din O.U.G. nr.50/2008, act normativ care stabile�te cadrul legal 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, tax� cu destina�ia de venit la bugetul 
Fondului pentru mediu, gestionat� de Administra�ia Fondului pentru Mediu, în vederea 
finan��rii Programelor �i proiectelor pentru protec�ia mediului, reprezentând op�iunea 
legiuitorului na�ional, urmare a abrog�rii art.214^1-214^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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Prin urmare, cât� vreme legisla�ia fiscal� prevede în mod expres plata taxei pe poluare 
cu ocazia primei înmatricul�rii a unui autovehicul în România, aceast� tax� este legal 
datorat�.  

 
În ceea ce prive�te sus�inerile contestatoarei cu privire la faptul c� aceast� tax� este 

nelegal� în raport cu legisla�ia comunitar�, se re�ine c� art.148 din Constitu�ia României 
instituie suprema�ia tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, fa�� de dispozi�iile contrare 
din legile interne, “cu respectarea prevederilor actului de aderare”, iar în conformitate cu art.I-
33, alin.1 din Tratatul de aderare ratificat prin Legea 157/2005, “Legea cadru european� este 
un act legislativ care oblig� orice stat membru destinatar în ceea ce prive�te rezultatul 
care trebuie ob�inut, l�sând în acela�i timp autorit��ilor na�ionale competen�a în ceea 
ce prive�te alegerea formei �i a mijloacelor.” 

 
 Rezult� c� legile cadru sunt obligatorii pentru statele membre numai în privin�a 
rezultatului, autorit��ile na�ionale având competen�a de a alege forma �i mijloacele prin 
care se asigur� ob�inerea rezultatului. 
 
 Astfel, potrivit art.90, primul Paragraf din Tratatul Comunit��ilor (Uniunii) Europene:  
        “Nici un stat membru, nu aplic�, direct sau indirect, produselor altor state membre, 
impozite interne de orice natur�, mai mari decât cele se aplic�, direct sau indirect, produselor 
na�ionale similare.” 
 Inciden�a prevederilor art.90 din Tratatul de instituire a Comunit��ii Europene în 
aceast� cauz� este inexistent� întrucât taxa pe poluare pentru autovehicule urmeaz� a fi 
pl�tit� de to�i proprietarii unor autoturisme sau autovehicule, indiferent de provenien�a 
acestora, la momentul primei înmatricul�ri în România. 
 
 Astfel, dispozi�iile art.90 din Tratatul de instituire a Comunit��ii Europene au în vedere 
reglementarea unor limit�ri a statelor de a introduce pentru produse comunitare impozite mai 
mari decât pentru produsele interne. 
 În acela�i sens, men�ion�m c� potrivit jurispruden�ei Comunit��ii Europene, art.90 
alin.(1) din Tratatul de instituire a Comunit��ii Europene este înc�lcat atunci când taxa 
aplicat� produselor importate �i taxa aplicat� produselor na�ionale similare sunt calculate pe 
baza unor criterii diferite, astfel acest tratat, cât �i alte acte adoptate la nivel european, cum ar 
fi Directiva a �a�ea, respectiv Directiva 77/388/CE, nu interzic perceperea unei taxe, precum 
taxa pe poluare pentru autovehicule. 
 
 Astfel, art.33 din Directiva 77/388/CE prevede: “F�r� a aduce atingere altor dispozi�ii 
comunitare, dispozi�iile prezentei directive nu împiedic� nici un stat membru s� men�in� sau 
s� introduc� impozite pe contractele de asigur�ri, pe pariuri �i jocuri de noroc, accize �i taxe 
de timbru �i, în general orice impozite �i taxe care nu pot fi caracterizate ca impozite pe cifra 
de afaceri. ” 
 
 Mai mult, din jurispruden�a constant� a Cur�ii de Justi�ie a Comunit��ilor Europene a 
rezultat c� tratatul nu este înc�lcat prin instituirea unei taxe pe poluare în momentul primei 
înmatricul�ri a unui autovehicul pe teritoriul unui stat membru, iar prin caracterul ei fiscal 
taxa intr� în regimul intern de impozitare, domeniu rezervat exercit�rii prerogativelor 
suverane ale statelor membre. 
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Cu privire la legalitatea instituirii taxei pe poluare prin O.U.G. nr.50/2008 �i la 
respectarea de c�tre aceasta a dispozi�iilor art.148 alin.(4) din Constitu�ie, s-a pronun�at 
Curtea Constitu�ional� prin Decizia 802 din 19.05.2009 (definitiv� �i general obligatorie) 
publicat� în Monitorul Oficial, Partea I nr.428 din 23/06/2009 referitoare la excep�ia de 
neconstitu�ionalitate a dispozi�iilor Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, �i, în special, a celor ale art.11 
din aceea�i ordonan��.  

 
Potrivit expunerii de motive din preambulul O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei 

pe poluare pentru autovehicule, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, emis� în temeiul 
art.115 alin.(4) din Constitu�ia României, rezult� c� aceasta a fost adoptat�: „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, a �inut 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, a avut în vedere faptul c� aceste m�suri trebuie adoptate în regim 
de urgen��, pentru evitarea oric�ror consecin�e juridice negative ale situa�iei actuale, în 
considerarea faptului c� aceste elemente vizeaz� interesul public �i constituie situa�ii de 
urgen�� �i extraordinare, a c�ror reglementare nu poate fi amânat�.” 

 
Prin urmare, scopul acestui act normativ este acela de a asigura respectarea 

dispozi�iilor legii cadru europene, respectiv Tratatul de instituire a Comunit��ii Europene, cu 
privire la îmbun�t��irea calit��ii aerului �i încadrarea polu�rii în valorile limit�, în conformitate 
cu dispozi�iile art.I-33 din Tratatul de aderarea României la U.E. ratificat prin Legea 
nr.157/2005, sumele colectate din perceperea acestei taxe fiind destinate finan��rii 
programelor �i proiectelor pentru protec�ia mediului.   

 
De asemenea, din 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, nivelul taxei este determinat de norma de poluare corelat� cu vechimea, 
rulajul mediu anual �i starea general� standard �i reprezint� reflexia în plan fiscal a 
principiului “poluatorul pl�te�te”, principiu unanim acceptat la nivelul Uniunii Europene. 

De men�ionat este �i faptul c�, din cuprinsul art.3 alin.(1) din O.U.G. nr.50/2008, rezult� 
c� taxa pe poluare se aplic� tuturor autoturismelor, indiferent dac� ele provin dintr-un stat 
membru al Uniunii sau de pe pia�a intern�, fiind excluse din sfera de aplicare a acesteia 
autoturismele prev�zute la art.3 alin.(2) din ordonan��, îns� pe baza unor criterii ce privesc 
destina�ia lor �i nu provenien�a.  

 
Mai mult, aceast� tax� pe poluare a fost stabilit� ca urmare a solicit�rii contestatoarei 

care prin cererea nr.X/23.11.2011, depus� la organul fiscal, a solicitat calculul taxei pe 
poluare în vederea primei înmatricul�ri în România pentru autovehiculul marca Mercedes-
Benz. 

 
Fa�� de cele de mai sus, se re�ine c� instituirea taxei pe poluare reprezint� op�iunea 

legiuitorului na�ional, iar organele fiscale sunt obligate s� respecte prevederile art.13 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, conform c�rora: ”Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� respecte voin�a 
legiuitorului a�a cum este exprimat� în lege”. 
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Pe cale de consecin��, având în vedere cele men�ionate, se re�ine c� Administra�ia 

Finan�elor Publice X a emis în mod legal Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr.X/23.11.2011 prin care s-a stabilit taxa pe poluare în sum� de X lei pentru 
autovehiculul marca Mercedes-Benz, motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia doamnei X, pentru suma de X lei, reprezentând taxa pe poluare.  

 
De asemenea, având în vedere cele expuse mai sus, precum �i faptul c� 

contestatoarea nu aduce probe din care s� rezulte un alt cuantum al taxei pe poluare, iar 
motiva�iile acestuia nu sunt de natur� s� modifice cuantumul taxei, solicitarea doamnei 
MUNTEAN RAMONA ANCA cu privire la restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare 
cu ocazia efectu�rii primei înmatricul�ri a autovehiculului în cauz�, în România, nu se 
justific�. 
 

Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza art.1 alin.(1), art.3 alin.(1), art.4 
lit.a), art.5 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) din O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; art.3 alin.(1) �i 
alin.(2) din 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; art.1 alin.(1) �i alin.(3), art.5 alin.(1), art.13, art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
art.115 alin.(4) din Constitu�ia României, republicat�, se: 

 
D E C I D E 

 
 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de d-na X pentru suma de X lei 
reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule stabilit� prin „Decizia de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr.X/23.11.2011”, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice X. 
 
            Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul x , în termen de 6 luni de la comunicare, conform procedurii legale. 
 

  
DIRECTOR EXECUTIV, 
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