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       DECIZIA        NR.  98  DIN  27. 04.2012. 
privind solutionarea contestatiei formulata de domnul  G……din , com. N… , judetul 
Gorj , inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Gorj sub nr. 

…../24.04.2012 
 

 
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Gorj- D.G.F.P.- a fost 

sesizata de Administratia Finantelor Publice Rovinari, prin adresa nr…./20.04.2012, 
inregistrata la D.G.F.P. Gorj sub nr. …../24.04.2012 asupra 
contestatiei formulata de domnul G… din , com. N…., judetul Gorj impotriva 
Deciziei privind stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule nr…/05.03.2012 privind suma de ….. lei reprezentand diferenta de taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Gorj , constatand ca sunt 
indeplinite dispozitiile art. 205, 206, 207 alin.(1) si 209 alin.(1) lit.a). din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 31.07.2007, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se investeste cu solutionarea contestatiei. Din 
analiza documentelor existente la dosarul cauzei se retin urmatoarele: 

 
I. Domnul  G……  contesta  suma  de  ………. lei  motivand urmatoarele: 
Petentul  sustine  ca  a  platit taxa de poluare  stabilita  in  suma  de …. lei, la 

data  inmatricularii  autovehiculului si considera ca diferenta de  taxa in suma  de … 
lei, este o eroare de calcul, fiind exagerat de mare, drept pentru care solicita 
anularea deciziei …..05.03.2012. 

 
II. Prin Decizia privind stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile poluante 

provenite de la autovehicule nr…./05.03.2012, organele fiscale au stabilit ca petentul 
datoreaza o diferenta de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule in 
suma de … lei. Initial prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr. …./23.02.2009 Administratia Finantelor Publice Rovinari a stabilit o taxa pe 
poluare pentru autovehicule in suma de ……. lei, in conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

 
III.  Fata  de   constatarile   organelor   fiscale,   sustinerile    contestatarei, 

reglementarile  legale  in vigoare  pentru perioada analizata si documentele existente 
in dosarul cauzei se retin urmatoarele: 
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1.Cauza supusa solutionarii este daca domnul G….. dat oreaza diferenta 
de taxa pentru emisiile poluante provenite de la au tovehicule in suma de .. lei, 
in conditiile in care organul fiscal a emis in mod eronat Decizia privind  
stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile pol uante provenite de la 
autovehicule nr. …../05.03.2012. 

 
In fapt , domnul G…. a depus la Administratia Finantelor Publice Rovinari 

cererea nr…../23.02.2009, prin care s-a solicitat calcularea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, in vederea primei inmatriculari in Romania a unui autovehicul marca …. 
Tip….., categorie auto M1, norme de poluare E.2, nr. identificare …., an fabricatie 
1993, serie carte auto …... 

In urma solicitarii contribuabilului, Administratia Finantelor Publice Rovinari a 
emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule  nr……/23.02.2009, 
decizie prin care organele fiscale au stabilit ca petentul datoreaza o taxa pe poluare 
pentru autovehicule in suma de ….. lei. Aceasta suma a fost platita de catre petent 
cu chitanta nr. …./23.02.2009. 

Ulterior, prin cererea de restituire inregistrata la organul fiscal sub 
nr…./24.01.2012, domnul  G….. a solicitat restituirea sumei reprezentand diferenta 
intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, si 
cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule stabilita conform prevederilor Legii nr.9/2012. 

Urmare solicitarii contribuabilului in cauza, in temeiul Legii nr.9/2012 privind 
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, Administratia Finantelor 
Publice Rovinari a procedat, in baza datelor inscrise in cartea de identitate a 
autovehiculului, la calcularea si emiterea Deciziei privind stabilirea diferentelor de 
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr…../05.03.2012 
stabilindu-se o diferenta de taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, pozitiva, in suma de ……….. lei calculata ca diferenta intre taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule datorata potrivit legii, in suma de 6376 
lei si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule stabilita prin Decizia 
nr…../23.02.2009, de calcul a taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule in suma de ….. lei. 

Astfel, organele fiscale au stabilit o taxa pentru emisiile poluante provenite 
de  la  autovehicule  in  suma de  …. lei, rezultand  o  diferenta  de  taxa  in 
cuantum de ….. lei ( …. lei-….. lei). 

Contribuabilul  contesta modul de calcul al taxei. 
In drept , Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite 

de la autovehicule, prevede urmatoarele: 
"Art. 6. - (1) Suma de plata reprezentând taxa se c alculeaza pe baza 

elementelor prevazute la anexele nr. 1-5, dupa cum urmeaza: 
a) pentru autovehiculele din categoria M 1, carora le corespund normele 

de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6: 
1. pentru autovehiculele carora le corespund normel e de poluare Euro 5, 

Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisi ilor de dioxid de carbon  
(CO2) si a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 gram C0 2, 
prevazute la anexa nr. 1, si a normei de poluare si  a taxei pentru emisiile 
poluante exprimate în euro/1 cmc, prevazute la anex a nr. 2, si a cotei de 
reducere a taxei, prevazuta în coloana nr. 2 din an exa nr. 4, dupa formula: 
Suma de plata=[(AxBx30%) + (CxDx70%)]x(100-E)% 
unde: 
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A = valoarea combinata a emisiilor de C0 2, exprimata în grame/km; 
B = taxa pentru emisiile poluante, exprimata în eur o/1 gram C0 2, prevazuta în 
coloana nr. 3 din anexa nr. 1; 
C = cilindree (capacitatea cilindrica); 
D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, pre vazuta în coloana nr. 3 din 
anexa nr. 2; 
E = cota de reducere a taxei, prevazuta în coloana nr. 2 din anexa nr. 4; " 

"Art. 12. - (1) În cazul în care taxa pe poluare pe ntru autovehicule 
achitata de catre contribuabili începând cu 1 iulie  2008 pâna la data intrarii în 
vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor Ord onantei de urgenta a  
Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140 /2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, este mai mare decât taxa r ezultata din aplicarea 
prezentelor prevederi privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, calculata în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul 
înmatricularii în România, se pot restitui sumele r eprezentând diferenta de taxa 
platita, numai catre titularul obligatiei de plata,  pe baza procedurii stabilite prin 
normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Calculul diferentei de 
restituit se face pe baza formulei de calcul din pr ezenta lege, în care se 
utilizeaza elementele avute în vedere la momentul î nmatricularii autovehiculului 
în România. 

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie la c ererea contribuabilului, 
adresata organului fiscal competent, în conformitat e cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificaril e si completarile ulterioare. " 

Avand in vedere cele de mai sus, se retine ca in mod legal organele fiscale au 
calculat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule calculata conform 
Legii nr.9/2012 in suma de ….lei. 

Cursul euro avut in vedere la calcularea taxei este cel aplicabil la momentul 
înmatricularii în România, respectiv 3,3565 lei. Este de retinut faptul ca diferenta de 
restituit se calculeaza pe baza formulei de calcul din prezenta lege, în care se 
utilizeaza elementele avute în vedere la momentul înmatricularii autovehiculului în 
România. 

 
In drept, Ordinul 28/2012 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei 

pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevede la capitolul privind 
CARACTERISTICILE DE TIPARIRE, modul de  difuzare, utilizare  si  pastrare a 
formularelor deciziilor prevazute în anexele nr. 5-7 la ordin : 

"3. Denumire: "Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule" 

3.1. Cod: 14.13.02.50/d 
3.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini) 
3.3. Caracteristici de tiparire: 
- pe o singura fata; 
- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si 

completare. 
3.4. Se difuzeaza: gratuit. 
3.5. Se utilizeaza la: stabilirea diferentelor de d ebit pozitive sau negative, 

în situatii cum sunt: erori materiale aparute în do cumentatia depusa de 
contribuabil sau în documentele emise de organul fi scal. "  



4 
 

Totodat ă, în conformitate cu prevederile pct.3.1 – 3.7, din  Ordinul ANAF 
nr.28/2012, în cazul restituirii solicitate de cont ribuabilii, se prev ăd 
următoarele: 

 
CAPITOLUL III 

    Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în 
vederea soluŃionării cererilor de restituire, în condiŃiile prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din 
lege 
 
    3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei, în 
condiŃiile prevăzute de art. 7 din lege şi de art. 8 din normele metodologice, 
compartimentul de specialitate procedează la calcularea taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul 
dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naŃional, pe baza 
elementelor de calcul prevăzute de lege şi de normele metodologice. 
    3.2. În vederea restituirii diferenŃei de taxă rezultate în urma contestării taxei 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în condiŃiile prevăzute de art. 9 
din lege şi de art. 6 şi 9 din normele metodologice, compartimentul de specialitate 
procedează la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa. 
    3.3. În vederea restituirii sumelor reprezentând diferenŃa dintre taxa specială 
pentru autoturisme şi autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 
2008/taxa pe poluare pentru autovehicule plătită în perioada 1 iulie 2008 - 12 
ianuarie 2012, compartimentul de specialitate procedează la calcularea taxei pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule. 
    3.4. Calcularea taxei în condiŃiile prevăzute la pct. 3.1 - 3.3 se efectuează de 
compartimentul de specialitate la solicitarea compartimentului cu atribuŃii în domeniul 
colectării creanŃelor fiscale. La solicitare se anexează şi documentaŃia depusă de 
contribuabil odată cu cererea de restituire. 
    3.5. Pentru stabilirea taxei, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul 
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. 
    3.6. Referatul se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se vizează de şeful 
compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaŃia, spre 
aprobare, conducătorului adjunct al unităŃii fiscale. 
    3.7. În termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitării de către compartimentul 
de specialitate, un exemplar al referatului de calcul aprobat împreună cu 
documentaŃia depusă de contribuabil odată cu cererea de restituire se transmite 
compartimentului cu atribuŃii în domeniul colectării creanŃelor fiscale, în vederea 
soluŃionării cererilor de restituire, potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare, iar al doilea 
exemplar rămâne la compartimentul de specialitate, în vederea arhivării. 
 
 Având in vedere prevederile legale menŃionate rezultă ca Decizia privind 
stabilirea diferentelor pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se emite 
numai in cazul stabilirii de diferente de debit pozitive sau negative, în situatii cum 
sunt: erori materiale aparute în documentatia depusa de contribuabil sau în  
documentele emise de organul fiscal, deci pentru corectarea erorilor materiale , în 
celelalte situaŃii pentru restituirea sumelor solicitate, organele de specialitate urmând 
a întocmi doar documente prevăzute în mod expres la pct.3.5 din Ordinul ANAF 
nr.28/2012. 
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Intrucat, speta in cauza nu se referea la corectarea erorilor materiale, se va 
proceda la admiterea contestatiei si anularea Deciziei privind stabilirea diferentelor 
de taxa pentru emisiile poluante  provenite de la autovehicule …./05.03.2012, pentru 
suma de ……. lei, urmand ca organele fiscale sa aplice prevederile legale in materie. 
 

Fata de cele retinute mai sus, in temeiul prevederilor art: 209 alin.(1) lit.a); 
210; 211; 213 alin.(5); 214 alin.(3); 216; si 70 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata la 31.07.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se: 
 
 

DECIDE: 
 

 
Admiterea contestatiei formulata de domnul  G….. si anularea Deciziei privind 

stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule  
nr……./05.03.2012, emisa de  catre  Administratia Finantelor Publice Rovinari,  
pentru  suma de  ……. lei  reprezentand  diferenta  de taxa pentru  emisiile poluante 
provenite de la autovehicule, urmand ca organul fiscal sa aplice prevederile legale in 
materie. 
Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

 


