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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0054/2012, adresată de P.G.R., de cetățenie română, privind taxa de 
poluare aplicată mașinilor achiziționate la mâna a doua în străinătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a făcut demersuri pentru a-și înmatricula în România un autovehicul înregistrat în 
Regatul Unit, însă a fost informat că înmatricularea se poate efectua doar după plata taxei de 
poluare. Petiționarul deplânge faptul că, deși Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat 
taxa de poluare ca fiind contrară legislației europene în cauza Tatu (C-402/09) și cauza 
Nisipeanu (C-263/10), unele instanțe judecătorești și guvernamentale ignoră hotărârile Curții 
și impun în continuare plata acestei taxe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Trebuie menționat încă de la început că nu există armonizare la nivelul Uniunii Europene în 
domeniul taxei asupra vehiculelor. Prin urmare, statele membre au libertatea de a impune 
astfel de taxe și de a decide în mod unilateral cu privire la valoarea lor și la metoda de 
calculare a acestora.

Astfel, este posibil ca, în urma unei schimbări de domiciliu a proprietarului, aceeași mașină să 
fie taxată în statul membru al noii reședințe, deși a fost deja plătită o taxă în fostul stat 
membru de reședință. În lipsa unor norme comune, această situație nu contravine totuși 
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legislației europene1.

În pofida acestui lucru, statele membre trebuie să respecte normele generale ale legislației 
Uniunii cu privire la taxele indirecte. În acest sens, Curtea de Justiție a hotărât în repetate 
rânduri că taxele de înmatriculare sau de poluare, de exemplu taxa de poluare aplicată în 
România, sunt, în general, de natură fiscală, nefiind percepute ca urmare a faptului că un 
autovehicul trece granița statului membru unde se aplică taxa, ci a altor evenimente 
generatoare, printre care se numără prima înmatriculare a unui autovehicul în respectivul stat 
membru2. Prin urmare, taxele trebuie considerate ca făcând parte din regimul general intern de 
impozitare a mărfurilor și trebuie, în consecință, analizate în conformitate cu articolul 110 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), adică nu trebuie să genereze cazuri 
de discriminare a mărfurilor din alte state membre.

Comisia este conștientă de hotărârile Curții de Justiție în cauzele Tatu și Nisipeanu, precum și 
de hotărârile judecătorești ulterioare3 ale Curții cu privire la problemele legate de legislația 
privind taxa de poluare din România în temeiul articolului 110 din TFUE.

Comisia analizează în prezent o propunere de modificare a legislației în cauză și este în 
contact cu autoritățile române în această privință.

Comisia nu are competența de a rezolva problemele contribuabililor în cazuri specifice. Rolul 
Comisiei, în calitate de „gardian al tratatelor”, este de a se asigura că legislația și procedurile 
administrative ale statelor membre sunt în conformitate cu dreptul UE. În acest sens, în cazul 
în care un stat membru nu transpune sau transpune în mod incorect legislația Uniunii 
Europene sau aplică incorect, în mod general, legislația națională care este în conformitate cu 
legislația UE, Comisia poate iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva statului membru respectiv. Cu toate acestea, numai Comisia și statele membre sunt 
considerate părți interesate în această procedură, contribuabilii individuali fiind excluși. Prin 
urmare, rezultatul acestei proceduri nu are un efect direct în cazuri specifice. Astfel, singura
cale de atac în cazuri specifice, cu excepția unei hotărâri a Curții de Justiție, este de a apela la 
instanțele naționale, acestea fiind singurele care pot asigura o soluție directă în cazurile 
individuale (precum ordonarea rambursării de către administrație, anularea deciziilor 
administrative sau acordarea de daune). 

În acest context, trebuie menționat faptul că Tribunalul de Primă Instanță (adică Tribunalul 

                                               
1 Hotărârea Curții din 15 iulie 2004 din Cauza C-365/02, Marie Lindfors, alineatul (34).
2 Hotărârea Curții din 17 iunie 2003, cauza C-383/01, De Danske Bilimportører v Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen, alineatul (34).
3 Hotărârea judecătorească din 13 iulie 2011 în cauza C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului 

Târgu-Jiu și Administrația Fondului pentru Mediu v Claudia Norica Vijulan, hotărârea judecătorească din 8 
aprilie 2011 în cauza C-336/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu și Administrația 
Fondului pentru Mediu v Victor Vinel Ijac, hotărârea judecătorească din 8 aprilie 2011, Daniel Ionel Obreja v 
Ministerul Economiei și Finanțelor și Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (cauza C-
136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor și alții v SC Darmi SRL (cauza C-178/10) și hotărârea 
judecătorească din 8 aprilie 2011, Aurora Elena Sfichi v Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, 
Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș v 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația 
Fondului pentru Mediu (C-30/11).
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Iași) i-a dat câștig de cauză1 petiționarului cu privire la plângerea sa împotriva perceperii taxei 
de poluare.

Comisia va continua analizarea propunerii de modificare a legislației române cu privire la taxa 
de poluare în vederea asigurării conformității cu legislația UE, astfel cum a fost interpretată de 
Curtea de Justiție.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 29 noiembrie 2013

Petiționarul face referire la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2008 (OUG nr. 
50/2008) drept temei juridic pentru perceperea taxei de poluare la înmatricularea în Romania 
a unui autovehicul care a fost înregistrat deja în Regatul Unit. 

Referitor la OUG nr. 50/2008, Curtea de Justiție a hotărât2 că articolul 110 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) trebuie interpretat în sensul că se opune ca un 
stat membru să instituie o taxă de poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor 
înmatriculări în acest stat membru dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât 
descurajează punerea în circulație, în statul membru menționat, a unor vehicule de ocazie 
cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie 
având aceeași vechime și aceeași uzură pe piața națională.

România a abrogat OUG nr. 50/2008. În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
9/2013 în vigoare în prezent, timbrul de mediu se plătește nu numai cu ocazia primei 
înmatriculări în România a autovehiculelor de ocazie achiziționate în alt stat membru, ci și la 
achiziționarea unor astfel de autovehicule pe piața națională cărora nu le-au fost aplicate alte 
taxe de înmatriculare anterior în vigoare (inclusiv în cazul în care o instanță națională decide 
restituirea unei taxe precedente sau înmatricularea autovehiculului fără achitarea taxei).

Concluzie 

Întrucât România a eliminat incompatibilitatea dintre taxa de înmatriculare a vehiculelor și 
articolul 110 al TFUE astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție în cazul Tatu, Comisia 
nu poate întreprinde alte acțiuni în această privință. 

                                               
1
Informații disponibile pe site-ul Tribunalului Iași,
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, consultat 
la 9 iulie 2012.

2
Hotărârea Curții din 7 aprilie 2011 în cauza C-402/09, Ioan Tatu v Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei.


