
 
 
                                     DECIZIA  NR. 139/ XXX.2008 
                      privind solutionarea contestatiei formulate de  
          Dl.  XXXXX domiciliat in Sibiu, str.XXXX  
 
 
      Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 209 din 
OG 92/ 2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de Dl XXX impotriva 
Deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr XXX/ XX.2008 emisa 
de Administratia Finantelor Publice Sibiu. 
      Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/ 2003 R fiind 
inregistrata la organul fiscal cu nr XXX/ XX.2008 iar la DGFP Sibiu cu nr XXX / 
XXX.2008. Prin decizia ce face obiectul contestatiei  s-a calculat o suma de plata 
de XXX lei.     
 I.   Prin contestatia depusa petentul invoca urmatoarele: 
“Sunt proprietarul autoturismului Volkswagen Vento anul de fabricatie 
1993....cumparat din Germania in 1999. Acest autoturism a fost inmatriculat pentru 
prima data in Romania in 29. 07.1999 temporar pe o perioada de 6 luni. Datorita 
faptului ca la data de 05.09.2008 m-am repatriat definitiv, doresc sa inmatriculez 
definitiv acest autoturism. La depunerea dosarului pentru calculul de poluare mi s-a 
cerut si brieful autoturismului, pe care nu-l mai am, deoarece l-am depus la Politia 
din Sibiu la data primei inmatriculari 29.07.1999. In urma cererii facute la serviciul 
de inmatriculare al Politiei din Sibiu, mi s-a raspuns ca nu se poate elibera acest 
document deoarece termenul de pastrare a arhivei este de 5 ani.” 
       In consecinta, prin contestatia depusa petentul solicita “gasirea unei solutii 
adecvate pentru calculul taxei de poluare”. 
 II.Organul fiscal , prin Decizia de calcul a taxei pe poluare determina suma de 
plata de XXX lei prin aplicarea elementelor de calcul prevazute de OUG 50/ 2008 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 
 III.Luand in considerare sustinerile partilor, documentele aflate la dosarul cauzei, 
legislatia in vigoare, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele: 
- in speta data sunt aplicabile prevederile cap IV “Calculul taxei” din HG 686/ 2008 
 - art 4(5)  
“In cazul autovehiculelor rulate care se inmatriculeaza pentru prima data in 
Romania, data primei inmatriculari utilizate la calculul taxei este cea inscrisa la 
rubrica corespunzatoare a documentului de inmatriculare strain.” 
- art 4(10) 



“ In cazul in care persoana care solicita inmatricularea nu poate face dovada primei 
inmatriculari a autovehiculului, se aplica prevederile art 6 alin (5) din ordonanta, 
coeficientul de depreciere d1 fiind 1.” 
- art 6(5) din OUG 50/2008 
“ Atunci cand persoana care solicita inmatricularea autovehiculului nu poate face 
dovada datei primei inmatriculari a autovehiculului , taxa se calculeaza pe baza 
elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de pana la o luna.” 
   Avand in vedere normele legale prezentate si documentele depuse de petent, 
suma de plata de XXX lei s-a calculat corect. Precizam ca era necesara prezentarea 
documentului de inmatriculare strain (brief) , in caz contrar aplicandu-se 
prevederile art 6(5) din OUG 50/ 2008 . In consecinta termenul luat in calcul de 
organul fiscal ca data de prima inmatriculare -20 oct 2008- este in conformitate cu 
normele legale. 
   Pentru considerentele retinute , in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 R 
 
 
                                                DECIDE  
 
   - respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de plata de XXX lei 
reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule. 
      Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
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