
                        
     

                                                                                                                               

                                       D E C I Z I A     nr._____/________2009

             privind solutionarea contestatiei formulate de # # # # # ,    Cnp. # # # # # ,
din # # # # # , jud. Gorj, înregistrată la A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu sub nr. .......
/ 21.12. 2009.  

Biroul  soluŃionare  contestaŃii   din  cadrul   DGFP Gorj  a fost  sesizat de
A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu, prin adresa nr. ........./24.12. 2009, înregistrată la
DGFP Gorj sub nr. ........./24.12.2009 asupra contestaŃiei formulate de    # # # # # ,
Cnp. # # # # # , din # # # # # , jud. Gorj.

Obiectul contestaŃiei îl constituie măsurile dispuse de organele fiscale din
cadrul A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu prin  Decizia de Calcul a taxei pe poluare
pentru  autovehicule,  nr.  ......./11.12.2009 prin  care  s-a  stabilit  taxă  pe  poluare
pentru autovehicule, în sumă de ....... lei.

Totodată agentul economic solicită şi restituirea sumei achitate. 

ContestaŃia  a  fost  formulată  în  termenul  prevăzut  de  art.  205  din
OG  nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Constantând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 207, alin.1
şi  209,  alin.1,  lit.  a,  din  OG  nr.92/2003,  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată,  D.G.F.P.  Gorj  este  investită  să  soluŃioneze  pe  fond  contestaŃia
formulată de  # # # # # , Cnp. # # # # #  din # # # # # , jud. Gorj.

Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluŃionarea pe fond a contestaŃiei.  

I) Prin contestaŃia formulată impotriva Deciziei de Calcul a taxei pe poluare
pentru autovehicule,  # # # # #  ,  solicită  anularea deciziei de calcul a taxei pe
poluare  pentru  autovehicule  nr.  .......  din  11.12.2009  ,  emisă  de  A.F.P.  a
Municipiului Târgu-Jiu, la cererea sa, înregistrată la A.F.P. a Municipiului Târgu-
Jiu cu nr. ....... din 11.12.2009, din care a rezultat suma de plată reprezentând
taxă  pe  poluare  pentru autovehicule  calculată  în  baza O.U.G.  50/2008 pentru
instituirea  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  cu modificările  şi  completările
ulterioare în valoare de ....... lei şi totodată restituirea acesteia.

În motivarea acestui fapt  # # # # #  invederează că:
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“.....Consider  că  această  plată  a  fost  încasată  în  mod  nelegal  şi  cu
încălcarea art. 90 paragraful 1 din Tratatul ComunităŃii europene, dispoziŃii  care
trebuie aplicate în mod prioritar faŃă de dreptul intern....... 

.....Consider că  dispoziŃiile OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru  autovehicule  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  sunt  nelegale,
neconstituŃionale şi în dezacord cu legislaŃia europeană aplicabilă şi României  de
la 1 ianuarie 2007.....”

II) Prin  Decizia  de  Calcul  al  taxei  de  poluare  pentru  autovehicule,
nr......../11.12.2009,  A.F.P. a Municipiului  Târgu-Jiu a stabilit  o taxă  pe poluare
pentru autovehicule, in sumă de ....... lei, în conformitate cu prevederile  O.U.G.
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi
completările ulterioare la cererea contribuabilului.

III)  FaŃă  de  constatările  organelor  fiscale,  susŃinerile  contestatorului,
reglementările  legale  în  vigoare  pentru  perioada  analizată  şi  documentele
existente la dosarul cauzei, se reŃin următoarele:

Cauza supusă soluŃionării este dacă organele fiscale au stabilit corect taxa
pe poluare în sumă de ....... lei, pentru autovehiculul marca Audi,                        tip
8E/LAKEQ1/A4, categorie auto M1, norma de poluare E 3, an fabricaŃie 2002,
data  primei  înmatriculări  22.  august  2001,  în  condiŃiile  în  care  motivaŃiile
contestatorului  nu  sunt  de  natură  să  modifice  cuantumul  taxei  şi  totodată
legalitatea procedurii de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule achitate
de contestator. 

În  fapt,  prin  cererea  înregistrată  la  A.F.P.  a  Municipiului  Târgu-Jiu
nr.  ......./11.12.2009,  #  #  # # #   a  solicitat  calcularea taxei  de poluare pentru
autovehicule,  în  vederea  primei  înmatriculări  în  România,  a  unui  autovehicul,
marca Audi, tip 8E/LAKEQ1/A4, categorie auto M1, norma de poluare E 3, an
fabricaŃie  2002,  data  primei  înmatriculări  22.  august  2001,  serie  şasiu
WAUZZZ8E62A065382,  număr  de  omologare  AAAU116Z11CB8E3/2002
nr. identificare  WAUZZZ8E62A065382, serie carte de identitate auto H385816.

Totodată  conform  cap.V  ,art.5  “Determinarea  deprecierii  reale  a  unui
autovehicul  rulat”,  din  HG  nr.  686/2008  contestatorul  a  depus  la  A.F.P.  a
Municipiului  Târgu-Jiu anexa 2 la normele metodologice “DeclaraŃie pe propria
răspundere” cu privire la rulajul mediu anual calculat conform prevederilor pct. 5
din normele metodologice de aplicare a O.U.G. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare.

În  drept,  O.U.G.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele:

ART. 1
    (1) Prezenta ordonanŃă de urgenŃă stabileşte cadrul legal pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule, denumit în continuare taxă, care constituie
venit  la  bugetul  Fondului  pentru  mediu  şi  se  gestionează  de  AdministraŃia
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Fondului  pentru  Mediu,  în  vederea  finanŃării  programelor  şi  proiectelor  pentru
protecŃia mediului.
      

ART. 2
    În înŃelesul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, următoarele expresii semnifică:

a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost niciodată vândut
anterior într-un alt scop decât al revânzării sau livrării sale şi care astfel nu a mai
fost niciodată înmatriculat;
        b) RNTR2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărŃii de
identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate
la acestea,  aprobate prin Ordinul  ministrului  lucrărilor  publice,  transporturilor  şi
locuinŃei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275
din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
     c)  scoatere  din  parcul  auto  naŃional  -  exportul  autovehiculelor  în  afara
teritoriului comunitar, transferul şi  înmatricularea pe teritoriul  altui stat membru,
predarea  autovehiculelor  în  vederea  dezmembrării,  precum  şi  distrugerea
accidental a autovehiculelor şi predarea acestora în vederea dezmembrării;
       d)  autoritate  fiscală  competentă  -  autoritatea  fiscal  teritorial  în  a  cărei
evidenŃa este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe.
    

ART. 3
    (1) Intră sub incidenŃa taxei autovehiculele din categoriile M1 - M3 şi N1 - N3,
astfel cum sunt acestea definite în RNTR2.
       ART. 4
    ObligaŃia de plată a taxei intervine:
     a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;
    b)  la  repunerea  în  circulaŃie  a  unui  autovehicul  după  încetarea  unei
exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 şi 9.
    

ART. 5
     (1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă.
   (2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridic, denumite în
continuare  contribuabil,  care  intenŃionează  să  efectueze  înmatricularea
autovehiculului va depune documentele din care rezultă elementele de calcul al
taxei,  prevzute în normele metodologice de aplicare a prezentei  ordonanŃe de
urgenŃă.
    (3) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar
stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi  publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
     (4) Taxa se plăteşte de ctre contribuabil într-un cont distinct deschis la unităŃile
Trezoreriei Statului pe numele AdministraŃiei Fondului pentru Mediu.
   (5) Dovada plăŃii  taxei va fi prezentat cu ocazia înmatriculării  autovehiculului
aflat în una dintre situaŃiile prevzute la art. 4.
 ART. 6
   (1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor
prevăzute în anexele nr. 1 - 4, după cum urmează:
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a) pentru autovehiculele din  categoria M1,  cu norma de poluare Euro 3,
Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:
    1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se
calculează  pe  baza  emisiilor  de  dioxid  de  carbon  (CO2)  şi  a  taxei  specifice
exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi
a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de
reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:

    Suma de plată = [(A x B x 30) + (C x D x 70)] x (100 - E),
                                   ---------         ---------------         ---------             
                                       100                 100                100
    unde:
     A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km;
    B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din
anexa nr. 1;
    C = cilindree (capacitatea cilindrică);
    D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;
    E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

    (2)  Norma de poluare Euro şi  valoarea emisiei  de CO2, la care se face
referire  la  alin.  (1),  sunt  cele  menŃionate  de  Regia  Autonomă  "Registrul  Auto
Român"  în  cartea  de  identitate  a  vehiculului,  în  conformitate  cu  prevederile
normelor  metodologice  de  aplicare  a  prezentei  ordonanŃe  de  urgenŃă.  Pentru
autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legislaŃia comunitară,
aceste  elemente  se  determină  pe  baza  măsurătorilor  realizate  de  Regia
Autonomă "Registrul Auto Român", la cererea şi pe cheltuiala contribuabilului.

    (3) Cota fixă de reducere prevăzută în anexa nr. 4 este stabilită în funcŃie de
vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnică şi nivelul de
dotare  al  autovehiculului.  Cu  ocazia  calculului  taxei  vor  fi  acordate  reduceri
suplimentare faŃă  de cota fixă,  în funcŃie de abaterile de la situaŃia standard a
elementelor  care  au  stat  la  baza  stabilirii  cotei  fixe,  în  condiŃiile  prevăzute  în
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă.

În speŃă, din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de OUG nr.50/2008,
pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, şi  a prevederilor,  cap.V
,art.5  “Determinarea  deprecierii  reale  a  unui  autovehicul  rulat”,  din  HG  nr.
686/2008  privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a  OrdonanŃei de
urgenŃă  a  Guvernului  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule, au rezultat următoarele:

A - valoarea combinat ă a emisiilor de CO2 , exprim. în grame/km 211

B - taxa specific ă exprimat ă în euro/1gr.CO2(col.3 din Anexa 1) 8

C - cilindree(capacitate cilindric ă) 2496

D - taxa pe cilindree, prevazut ă in col.3 din anexa 2 3.8

E - cota de reducere a taxei prev ăzută în col.2 din Anexa 4 64.5%
                                         Suma de plat ă                                                               ......... lei
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Se reŃine că regimul taxei pe poluare pentru autovehicule a intrat în vigoare
la data de 1 iulie 2008, conform art.14 din OUG nr.50/21.04.2008, publicată în
M.O.nr.327/25.04.2008, care stabileşte, incepând cu data de 1 iulie 2008, cadrul
legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu destinaŃia de venit
la  bugetul  Fondului  pentru  mediu,  fiind  gestionată  de  AdministraŃia  Fondului
pentru Mediu ,  in vederea finanŃării  Programelor  şi  proiectelor  pentru protecŃia
mediului,  reprezentând  op Ńiunea legiuitorului  na Ńional ,  urmare  abrogării  art.
214^1 - 214^3 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, publicată in M.Of. al
României, Partea 1, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare. 

Prin urmare , cât ă vreme legisla Ńia fiscal ă prevede in mod expres plata
taxei pe poluare cu ocazia primei inmatricul ări,  rezult ă că  aceasta este în
mod legal datorat ă.

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 cu
art.I-33, alin.1 din Tratatul de aderare ratificat prin Legea 157/2005 “Legea cadru
europeană este un act legislativ care  oblig ă  orice stat membru destinatar in
ceea  ce  prive şte  rezultatul  care  trebuie  ob Ńinut,  l ăsând  in  acela şi  timp
autorit ăŃilor na Ńionale competen Ńa in ceea ce prive şte alegerea formei şi a
mijloacelor.” 

În subsidiar, se reŃine faptul că tot jurisprudenŃa CurŃii  a stabilit că art.90,
primul paragraf din Tratat, este incălcat numai atunci când cuantumul taxei pe
poluare  ,  calculat  f ără  luarea  în  calcul  a  deprecierii  reale  a  vehiculului ,
excede  cuantumul  taxei  reziduale  incorporat  in  valo area  vehiculelor  de
ocazie similare deja înmatriculate pe teritoriul na Ńional (pct.29 din Hot ărârea
18.01.2007,  Brzezinski,  C-313/2005,  pct.26  Hot ărârea  din  29.09.2007,
Comisia/Grecia, C-74/06) .

Mai mult , pentru ajustarea taxei pe poluare, contestatorul avea posibilitatea
să  depună  documente  privind  deprecierea  reală  a  unui  autovehicul  rulat,
prevăzute la cap.V ,art.5 “Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat”,
din HG nr.686/2008, care stipulează, că:

“CAP. 5
    Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat

      (1)  Suma  reprezentând  taxa  ce  urmează  a  fi  plătită,  calculată  potrivit
prevederilor  art.  6 din ordonanŃă, poate fi  ajustat ă atunci când persoana care
solicită înmatricularea unui autovehicul rulat  declar ă pe propria r ăspundere c ă
rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză  este mai mare decât rulajul
mediu  anual  considerat  standard  pentru  categoria  respectivă  de  autovehicule,
prevăzut la art. 4 alin. (4) lit. b).
    (2)  În cazul  prevăzut  la  alin.  (1),  calculul  taxei  se face pe  baza cotei  de
reducere  rezultate  din  cota  prevzut  în  anexa  nr.  4 la  ordonanŃă,  majorat  cu
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reducerea  suplimentară  prevzută  în  anexa  nr.  1.  Atunci  când  noua  cotă  de
reducere este mai mare de 95% se aplică cota de reducere de 95%.
     (3) Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea rulajului afişat de
indicatorul de kilometraj al autovehiculului la vechimea calculată în funcŃie de data
primei înmatriculări.
    (4) DeclaraŃia  pe propria răspundere se întocmeşte de persoana în cauză
potrivit modelului prevzut în anexa nr. 2 şi se depune la organul fiscal competent.
     (5) Declararea nereală a rulajului autovehiculului constituie infracŃiune şi se
pedepseşte conform prevederilor art. 292 din Codul penal.
   (6)  Suma  reprezentând  taxa  ce  urmează  a  fi  plătită,  calculată  potrivit
prevederilor art. 6 din ordonanŃă, poate fi ajustat ă şi atunci când persoana care
solicită  înmatricularea  unui  autovehicul  rulat  face  dovada,  pe  baza  expertizei
tehnice  efectuate de  Regia  Autonom "Registrul  Auto  Român",  că  deprecierea
autovehiculului  rulat  este mai mare decât  cea indicată  de grila fix  prevzută  în
anexa nr. 4 la ordonanŃă.”

Ori în speŃa în cauză, această taxă pe poluare a fost stabilită ca urmare a
solicitării contestatarului, care prin cererea depusă la organul fiscal şi a anexei 2
la normele metodologice “declaraŃie pe propria răspundere cu privire la rulajul
mediu anual al autovehiculului” a solicitat să efectueze prima înmatriculare a unui
autovehicul  în  România,  iar  dispoziŃiile  legale  adoptate  au  avut  în  vedere
reducerea taxei pentru autoturismele rulate.

Rezultă  că  legile  cadru  sunt  obligatorii  pentru  statele  membre  numai  în
privinŃa rezultatului, autorit ăŃile na Ńionale având competen Ńa de a alege forma
şi mijloacele prin care se asigur ă obŃinerea rezultatului .

Astfel,  potrivit  art.  90,  primul  Paragraf  din Tratatul  ComunităŃilor  (Uniunii)
Europene:

“Nici un stat membru, nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state
membre, impozite interne de orice natură, mai mari decât cele se aplică, direct
sau indirect, produselor naŃionale similare”

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

De asemenea,  din HG  nr.  686/2008,  nivelul  taxei  este determinat  de
norma  de  poluare  corelat  cu  vechimea  ,  rulajul  medi u  anual  şi  starea
general ă  standard  şi  reprezint ă  reflec Ńia  in  plan  fiscal  a  principiului
”poluatorul  pl ăteşte”,  principiu  unanim  acceptat  la  nivelul   Uniunii
Europene.

Referitor  la  cererea  contribuabilului  de  restituire  a  taxei  pe  poluare
achitate cu chitan Ńa seria TS6, nr.1164066, în valoare de .......lei,  în drept,
ORDONANłĂ DE URGENłĂ   Nr. 7 din 18 februarie 2009 , privind modificarea
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule  reglementeaz ă urm ătoarele:
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  “ART. I
    OrdonanŃa de urgenŃă  a Guvernului  nr.  50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.  327  din  25  aprilie  2008,  cu  modificările  ulterioare,  se  modifică  după  cum
urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    

ART. 8
    (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este
ulterior  scos  din  parcul  auto  naŃional  se  restituie  valoarea  reziduală  a  taxei,
calculată  în  raport  cu  prevederile  legale  în  vigoare  la  momentul  înmatriculării
autovehiculului în România, potrivit prevederilor alin. (2)."

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 ComunităŃii Europene şi  că această taxă reprezintă opŃiunea
legiuitorului  naŃional,  iar  organele fiscale  sunt  obligate să  respecte prevederile
art.13 din OG nr.92/2003,privind Codul de procedură fiscală, republicată, conform
căruia:

“Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinŃa legiuitorului
aşa cum este exprimată în lege”, motiv pentru care contestaŃia formulată de # # #
# # , Cnp. # # # # # , din Târgu-Jiu,  înregistrată la A.F.P. a Municipiului Târgu-Jiu
sub nr. ......./21.12. 2009 va fi respinsă ca neântemeiată pentru suma de ....... lei ,
reprezentând taxă pe poluare stabilită prin Decizia de calcul al taxei pe poluare
pentru autivehicule, nr......../11.12.2009. 

FaŃă de cele prezentate anterior , în temeiul actelor normative citate , a art.
210 (1),  art.216 (1)  şi  art.  218 din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura
fiscală, republicată, D.G.F.P. Gorj,  prin  directorul  coordonator,

D E C I D E :

 1) Respingerea  în totalitate a contesta Ńiei, formulate de # # # # # , Cnp.
# # # # # , din Târgu-Jiu jud. Gorj, ca neântemeiat ă. 

  
 2) Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Gorj-SecŃia Comercială şi

de  Contencios Administrativ competentă, în termen de 6 luni de la comunicare.

Director coordonator,

    Ec. .........................
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