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D e c i z i a  
 

Nr.  32 din  2011 
 

Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de D-l ..... domiciliat în municipiul ....., 
judetul Teleorman, înregistrată la AFP ..... sub nr......2011 si la DGFP Teleorman sub nr. 
.....2011. 

 
DirecŃia Generală  a  FinanŃelor  Publice  a judeŃului  Teleorman, Biroul SoluŃionare 

ContestaŃii, a fost sesizată de AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului  ..... cu privire 
la cererea (contestaŃia) depusă de D-l ....., domiciliat in municipiul ....., judeŃul Teleorman, 
prin care solicită anularea Deciziei de calcul al taxei pe poluare nr.  .....2011, si restituirea 
sumei de ..... lei, achitata cu chitanta nr. .....2011, ocazie cu care organul care a încheiat 
actul atacat a înaintat dosarul cauzei, împreuna cu Referatul  privind propunerile de 
soluŃionare nr. .....2011.  

In conditiile prezentate, obiectul cererii contestatorului îl constituie suma de ..... lei, 
şi reprezint ă în fapt tax ă pe poluare pentru autovehicule. 

ContestaŃia, înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului  ..... sub 
nr. .....2011, a fost depusă în termenul legal reglementat de art. 207 alin.(1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 513/31.07.2007), cu 
modificările şi completările ulterioare, petentul primind doua exemplare din decizia de 
calcul nr. .....2011, in data de .....2011(asa cum  D-l ..... mentioneaza si semneaza pe 
Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ...../.....2011).  

Fiind îndeplinite si celelalte proceduri de contestare prevăzute de lege, DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este competentă să solutioneze 
cauza. 

 
I. D-l ..... a contestat în fapt Decizia de calcul al taxei pe p oluare pentru 

autovehicule nr. .....2011,  emis ă de organul fiscal teritorial (AFP .....), solicita nd 
anularea acesteia si restituirea sumei de ..... lei , pentru urm ătoarele: 
 -cu suma de ..... lei , cu titlu de taxa pe poluare s-a imbogatit fara justa cauza , pe 
seama sa bugetul de stat, cu ignorarea si prin incalcarea tratatelor internationale la care 
Romania este parte incepand cu data de 01.01.2007; 
 -sustine ca in anul 2011 a cumparat din Germania un autoturism marca ..... cu 
numar de identificare .....; 
 -autoturismul a fost inmatriculat pentru prima data in Germania la data de ......2006, 
cand au fost achitate pentru prima data toate taxele prevazute in legislatia comunitara, 
inclusiv taxa pe poluare, conditie obligatorie a primei inmatriculari; 
 -petentul sustine ca a achitat taxa de poluare pentru a-si inmatricula masina, insa 
apreciaza ca taxa este nelegal perceputa de Statul Roman si in consecinta trebuie 
restituita, iar decizia de calcul este nelegala si se impune a fi anulata. 
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 - mentioneaza faptul ca in Romania, pentru a inmatricula autoturismul achizitionat 
din Germania, Statul Roman prin organele sale au apreciat ca nu se poate dispune 
inmatricularea fara plata-din nou- a taxei romanesti de poluare, desi Romania este Stat 
European incepand cu 01.01.2007, iar taxele europene fac parte din dreptul intern, 
conform Constitutiei, fiind aplicate cu prioritate fata de dreptul intern OUG nr. 50/2008; 
 -arata ca nefiind in ipoteza unei prime inmatriculari a autoturismului ci in ipoteza 
unei inmatriculari subsecvente, in Romania, in cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 5 
din  OUG nr. 50/2008 ci dispozitiile art. 23 CE, 25 CE 90 din Tratatul UE; 
 -  totodata arata ca prevederile art. 214/1 - 214/3 din Codul fiscal au fost deja 
declarate de instantele romanesti ca neconforme cu dispozitiile art. 90 din Tratatul UE, asa 
incat nici taxa pe poluare nu este conforma cu acest tratatş 
 -petentul citeaza  Art. 90 par.l din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene care 
prevede ca "Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect produselor altor sate 
membre, impozite interne de orice natura, mai mari decat cele care se aplica, direct sau 
indirect produselor nationale similare"; scopul general al art. 90, vazut de petent fiind acela 
de a asigura libera circulatie a marfurilor si de a fi respectat principiul european al" evitarii 
dublei impuneri".  
 -invoca Jurisprudenta Curtii europene: hotararea CJE in cauza Weigel (2004), 
obiectivul reglementarii comunitare este asigurarea liberei circulatii aI marfurilor intre 
statele comunitare in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de 
protectie care decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele 
provenind din alte state membre ; rostul acestor reglenlentari vazut de petent,fiind acela  
de a interzice discriminarea fiscala intre produsele importate si cele similare autohtone.  
 -de asemenea, considera ca  in cauza sunt aplicabile in mod direct dispozitiile din 
dreptul comunitar, care au prioritate fata de dreptul nationat fapt ce rezulta si din art. 148 
din Constitutia Romaniei conf. cu care "ca urmme a aderarii, prevederile tratatelor 
constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter 
obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de aderare"; mai mult prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului 
de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, statui nostru si-a asumat 
obligatia de a respecta dispozitiile din tratatele originare ale Comunitatii, dinainte de 
aderare.  
 -sustine faptul ca deoarece în Romania, stat comunitar, nu se percepe nici un fel de 
taxa pentru autoturismele produse si inmatriculate ori reînmatriculate in tara noastra, dar 
se percepe o astfel de taxa pentru autoturismele inmatriculate deja in celelalte state 
comunitare si reinmatriculate in Romania dupa aducerea acestora aici, este de  apreciat 
ca exista o diferenta de tratament ceea ce constituie o discriminare a regimului juridic 
fiscal si contravine dispozitiilor mentionate din Tratatul CEE si se incalca principiul libertatii 
circulatiei mafurilor prin dezavantajarea, direct sau indirect, a masinilor din celelalte tari 
membre UE, in competitia cu produsele similare autohtone.  

 
II. Prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pent ru autovehicule nr. .....2011, 

emis ă de Administra Ńia Finan Ńelor Publice a municipiului ..... , se stabileşte în sarcina 
autorului cererii, o obligaŃie fiscală în cuantum de ..... lei la solicitarea sa, în vederea 
efectuării primei înmatriculări în România a unui autovehicul, marca ..... Tip ....., Categoria 
M1, Norme de poluare E4, Serie saşiu ....., Nr. omologare ....., Nr identificare ....., An de 
fabricaŃie 200....., Serie carte auto h....., cu data primei înmatriculări ......2006. 

Taxarea, care s-a efectuat la cerere , a avut în vedere dispoziŃiilor O.U.G. 
nr.50/2008 pentru instituirea  taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de actul normativ mai sus precizat, a 
rezultat  taxa pe poluare la nivelul celei contestate.  
 

III. Organele de revizuire, având în vedere documen tele existente la dosarul 
cauzei, motivele invocate de petent în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile organelor 
fiscale, actele normative în vigoare la data produc erii fenomenului economic, re Ńin:  

 
D-l ..... este domiciliat în Str. ....., in municipiul ....., judetul Teleorman, si se 

identifica prin CNP .....(potrivit datelor înscrise în C.I. seria TR nr..... anexată în copie la 
dosarul contestaŃiei). 

 
Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a jude Ńului 

Teleorman este de a se pronunta asupra legalitatii si temeiniciei Deciziei de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. .....2011,  intocmita de AFP ..... urmare 
cererii formulata de D-l ....., prin care a solicit at calcularea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, in vederea efectuarii primei inmatric ulari in Romania a unui 
autovehicul folosit, achizitionat din Germania. 
 

În fapt , din documentele care constituie dosarul cauzei (Cererea pentru calcularea 
a taxei pe poluare nr. ..... din .....2011, Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. ..... din .....2011 si Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr......2011, rezultă că petiŃionarul, la cerere, a consimŃit să plătească suma 
de ..... lei, reprezentând taxă pe poluare pentru un autoturism second – hand, provenit din 
Germania, marca .....Tip ....., Categoria M1, Norme de poluare E4, Serie saşiu ....., Nr. 
omologare ....., Nr identificare ....., An de fabricaŃie 200....., Serie carte auto h....., cu data 
primei înmatriculări .....2006. 

Organul de solu Ńionare re Ńine astfel actul de voin Ńă al peti Ńionarului, exprimat 
la solicitarea sa  (nr. ..... din .....2011), şi materializată prin ChitanŃa nr. ..... din data de 
.....2011, pentru plata sumei de ..... lei ce reprezintă taxă pe poluare şi nicidecum o 
obliga Ńie instituit ă de organele fiscale în mod unilateral , taxă stabilită în baza 
dispoziŃiilor O.U.G. nr 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu 
modificările şi completările ulterioare    

Ulterior, prin cererea (contestaŃia) depusă, petiŃionarul susŃine faptul că dispoziŃiile 
interne contravin reglementărilor europene, apreciind în aceste condiŃii că în mod ilegal s-a 
stabilit în sarcina sa această obligaŃie, situaŃie ce îl îndreptăŃeşte să solicite anularea 
titlului de creanta in cauza si restituirea taxei. 

 
Organele de revizuire nu pot retine in solutionarea favorabila a cauzei sustinerile 

contestatorului avand in vedere urmatoarele dispozitii in drept , regasite in OUG nr. 
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările si 
completările ulterioare, care prevăd următoarele: 

* OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule(M.O. 
nr.327/25.04.2008), cu modificările si completările ulterioare; 

[...] 
ART. 1 
(1) Prezenta ordonanŃă de urgenŃă stabile şte 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 Fondului pentru Mediu, 
în vederea finanŃării programelor şi proiectelor pentru protecŃia mediului. 

ART. 2 
În înŃelesul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, următoarele expresii semnifică: 
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[...] 
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 si 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 accidentală a 
autovehiculelor şi predarea acestora în vederea dezmembrării; 
d) autoritate fiscală competentă - autoritatea fiscală teritorială în a cărei evidenŃă 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; 
ART. 5 
(1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă. 
(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în 

continuare contribuabil, care intenŃionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va 
depune documentele din care rezultă elementele de calcul al taxei, prevăzute 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 către 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 prevăzute la art. 4. 

ART. 6 
(1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute 

în anexele nr. 1 - 4,[...] 
 [...] 

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 deurgenŃă a Guvernului nr. 
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, au rezultat următoarele: 
A - valoarea combinată a emisiilor de CO2 , exprim. în grame/km          ..... 
B - taxa specifică exprimată în euro/1gr.CO2(col.3 din Anexa 1)               ..... 
C - cilindree(capacitate cilindrică)                                                          ..... 
D – taxa specifică pe cilindree, prevăzută în col.3 din Anexa 2                ...... 
E - cota de reducere a taxei prevăzută in col.2 din Anexa 4                     .....% 
Suma de plată                                                                                     .....  lei 
 <<Cu precizarea că potrivit celor specificate în Referatul privind propunerile de 
soluŃionare nr......2011, anexat la dosarul cauzei supuse soluŃionării, taxa pe poluare 
datorată a fost stabilită de organul fiscal abilitat, folosindu-se de aplicaŃia informatică pusă 
la dispoziŃie de Ministerul FinanŃelor Publice>> 



 
         

 
 

  5 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

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 stabileste, începând 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, în 
vederea finanŃării Programelor si proiectelor pentru protecŃia mediului, reprezentând 
op Ńiunea legiuitorului na Ńional,  urmare a abrogării art.214^1 - 214^3 din Legea 
nr.571/2003, privind Codul fiscal, - publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 
nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare. 

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

Este necesar a 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 în 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 în ceea ce prive şte rezultatul care 
trebuie ob Ńinut, l ăsând în acela şi timp autorit ăŃilor na Ńionale competen Ńa în ceea ce 
prive şte alegerea formei şi a mijloacelor.”  

 
În subsidiar, este necesar a se mai reŃine şi faptul că petentul invoca in mod eronat   

prevederile art. 90 par. 1 din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene, in conditiile in care la 
data producerii fenomenului economic (.....2011), cauzei îi sunt incidente prevederile 
art.110, din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene(articol ce preia in esenta 
vechiul art. 90) 
 In conditiile prezentate, este de retinut faptul ca reglementarea nationala introdusa 
prin OUG nrf. 50/2008, nu incalca articolul 110 TFUE , asa cum mentioneaza Curtea 
Europena de Justitie- prin concluziile exprimate de  Avocat General .....), care 
totodata sustine faptul ca acest articol din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene 
ar fi incalcat numai daca cuantumul taxei aplicate unui vehicul de ocazie importat 
depaseste cuantumul rezidual al taxei inclus in pretul de vanzare al unui vehicul de ocazie 
echivalent care a fost supus taxei atunci cand a fost inmatriculat pentru prima data ca 
vehicul nou. (Concluziile Curtii Europene de Justitie -exprimate prin Avocat General 
....., concluzii prezentate la 27 ianuarie 2011 Cauza C-402/09). 

Mai mult, in sustinerea acestei motivari petentul trebuie s a retina faptul ca  
pentru ajustarea taxei pe poluare, are 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 că 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 prevăzută în anexa nr. 4 la ordonanŃă, majorat cu reducerea 
suplimentară prevăzută 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. 
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(4) DeclaraŃia pe propria răspundere se întocmeste de persoana în cauză potrivit 
modelului prevăzut 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 
Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare 
decât cea indicată de grila fix prevzută în anexa nr. 4 la ordonanŃă.” 

[...] 
Avand in vedere textele de lege citate, se retine f aptul ca în cazul de fa Ńă, pe 

baza documentelelor depuse la organul fiscal terito rial petentul a beneficiat de cota 
de reducere a taxei prevazuta in coloana 2 din Anex a nr. 4(la OUG nr. 50/2008), 
respectiv a beneficiat de reducerea taxei cu .....% .  

Totodata, este de retinut faptul ca petentul nu poa te beneficia de o reducere 
suplimentara a taxei. Aceasta argumentare are la ba za constatarea Regiei Autonome 
"Registrul Auto Român”, regasita in Referatul de ca lcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. ...../.....2011, întocmit de AFP . ...., potrivit careia Registrul Auto 
Român(RAR)  nu a stabilit deprecieri pentru autovehiculul marc a ..... in cauza.( 
constatare rezultata in urma expertizei tehnice efe ctuata de RAR).  

In sublinierea caracterului nediscriminatoriu al reglementarii legale ce instituie taxa 
pe poluare pentru autovehicule este de retinut faptul ca 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 ob Ńinerea rezultatului. 

Astfel, potrivit art.110, din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene(Jurnalul 
oficial al Uniunii Europene C115/47): 

[...] 
Capitolul II 
Dispozitii fiscale 
Articolul 110 
(Ex articolul 90 TCE) 

  “Nici un stat membru, nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre, 
impozite interne de orice natură, mai mari decât cele ce 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 
înmatriculări a unui autovehicul pe teritoriul unui stat membru, iar prin caracterul ei fiscal 
taxa intr ă în regimul intern de impozitare, domeniu rezervat exercit ării prerogativelor 
suverane ale statelor membre. 

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

Este necesar ca autorul cererii să aibă în vedere şi dispoziŃiile art.148 alin.(1) din 
ConstituŃia României, republicată, coroborate cu prevederile art.I-33 din Tratatul de 
aderare, ratificat prin Legea nr.157/2005, în care se stipilează: 

* ConstituŃia României, republicată, ( publicată în M.Of. nr.767/31.oct.2003 ): 
ART.148 
(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul 

transferării unor atribuŃii către instituŃiile comunitare, precum şi al exercitării în comun cu 
celelalte state membre a competenŃelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege 
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adoptată în şedinŃa comună a Camerei DeputaŃilor şi Senatului, cu o majoritate de două 
treimi din numărul deputaŃilor şi senatorilor. 

* Tratatul de aderare, ratificat prin Legea nr.157/2005 ( publicat în M. O. 465 din 1 
iunie 2005 ): 

TITLUL V 
    EXERCITAREA COMPETENłELOR UNIUNII 
CAP. I 
    DISPOZIłII COMUNE 
ART. I-33 
    Actele juridice ale Uniunii 
    (1) 
(…) 
Legea-cadru europeană este un act legislativ care obligă orice stat membru 

destinatar în ceea ce priveşte rezultatul care trebuie obŃinut, lăsând în acela şi timp 
autorit ăŃilor na Ńionale competen Ńa în ceea ce prive şte alegerea formei şi a 
mijloacelor.  

(…)  
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 legisla Ńiei comunitare şi a jurispruden Ńei Cur Ńii de Justi Ńie a 
Comunit ăŃii Europene , taxa reprezentând 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 reglement ărilor fiscale trebuie s ă respecte voin Ńa legiuitorului 
aşa cum este exprimat ă în lege”, 
  motiv pentru care contestaŃia formulată de D-l ..... domiciliat în mun. ..... va fi 
respins ă ca neîntemeiat ă pentru suma de ..... lei - , reprezentând taxă pe poluare 
stabilită prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, nr......2011. 
 Este necesar a se reŃine caracterul nediscriminatoriu  al prevederilor OUG nr. 
50/2008, cu modificările şi completările ulterioare, această taxă nefiind percepută doar 
persoanelor care doresc să înmatriculeze în România autoturisme second-hand provenite 
din Uniunea Europeană, ci tuturor persoanelor  care doresc să înmatriculeze şi să 
utilizeze un autoturism, indiferent de provenienŃa sau de vechimea acestuia, autovehicule 
care contribuie la poluarea mediului. 
  
 
 
 

* 
                                                               *   * 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, a H.G. nr. 109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu 
modificările si completările ulterioare, Tratatului de aderare, ratificat prin Legea 
nr.157/2005, directorul executiv  al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman 
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D  E  C  I  D  E : 
 

Art.1.  Se respinge  ca neîntemeiat ă contestaŃia formulată de D-l ..... domiciliat în 
mun. ....., jud. Teleorman, pentru suma de ..... lei  reprezentând taxă pe poluare pentru 
autovehicule, men Ńinându-se în consecin Ńă cele stabilite prin Decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. .....2011,  atacată. 
 

Art. 2.  Decizia poate fi atacată la instanŃa de contencios administrativ competentă 
în termen de 6 luni de la data comunicării.  
 

Art. 3.  Prezenta a fost redactată în 4 exemplare, toate cu valoare de original, 
comunicate celor interesaŃi.  
 

Art. 4.  Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii.      

 
 

 
      

     Director Executiv  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


