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Calcul demonstrativ cu privire la valoarea taxei pe poluare 

Marius Galan, judecător la Curtea de Apel Suceava 

 

 

Răspunzând întrebării preliminare formulate de Tribunalul Sibiu, 

CJUE concluzionează că art. 110 TFUE se opune ca un stat membru să impună 

o taxă de poluare, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât 

descurajează punerea în circulaţie a unor vehicule de ocazie cumpărat din alte 

state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având 

aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională. 

Şi pentru că de multe ori, demonstraţia logică este mai convingătoare 

dacă utilizează un exemplu,  am socotit că înainte de a apela la statistici şi 

jurisprudenţa CJUE, cea mai la îndemână metodă pentru a afla dacă legislaţia 

naţională afectează punerea în circulaţie a autovehiculelor second-hand 

cumpărate în  alte state membre este un calcul efectuat  asupra  unui 

autovehicul M1 de clasă medie (2000 cm
3 

) care nu se produce sau se 

produce foarte puţin în România, cu o emisie de CO2, de asemenea medie – 

160 grame /km, determinată atât pentru forma iniţială a OUG nr.50/2008 cât şi 

pentru forma la zi a acestui act normativ pentru un autoturism nou, unul vechi de 

5, 10 sau  15 ani ( în categoria în care autoturismul nou nu se mai fabrică). 

Rezultatul a fost în opinia mea, de-a dreptul  spectaculos: 

 

1. OUG 50/2008, forma inițială 
 

 Tip vehicul: M1, 1998 cm
3
, 160g/km  

 Normă de poluare, vechime Calcul valoare taxă Valoare taxă 

I Euro 5 nou - 0 

II. Euro 4 nou [(160 x 1 x 30):100 + (1998 x 0,4 x 70): 

100] x 100/100 
607 euro 

 Euro 4, 5 ani vechime 607 x 57/100 346 euro 

 Euro 4, 10 ani vechime 607 x 27/100 164 euro 

III. Euro 3 nou (ilustrativ) [(160 x 1 x 30):100 + (1998 x 1,3 x 70): 

100] x 100/100 
1.866 euro 

 Euro 3, 5 ani vechime 1.866 x 62/100 1.156 euro 

 Euro 3, 10 ani vechime 1.866 x 34/100 634 euro 
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IV. Euro 2, nou (ipotetic) 1998 x 3,30 6.593 euro 

 Euro 2, 10 ani vechime 1998 x 3,30 x 34/100 2.241 euro 

V. Euro 1, 15 ani vechime 1998 x 7 x 7/100 979 euro 

 

 

Norma de poluare 
Euro/cm

3
 Creștere 

(euro/cm
3
) Min Max 

Euro 5-6 - - - 

Euro 4 0,20 1,00 0,1 - 0,2 

Euro 3 0,65 3,00 0,3 – 0,6 

Euro 2 1,70 3,50 0,9 – 1,7 

Euro 1 3,50 16,00 2 – 4 

Non euro 10,50 48,00 4,5 - 9 

 

 

Comentarii pe marginea calculelor, OUG 50/2008 forma iniţială 

 

Fără a intra în speculaţii de fineţe asupra concluziei pe care CJUE o 

trage din împrejurarea că pentru autoturismul d-lui Tatu, taxa calculată este de 

aproximativ 30% din valoarea de cumpărare a autoturismului, am observat că 

modul în care scade valoarea taxei pe măsura utilizării  este rezonabil şi 

urmează jurisprudenţa Curţii, în par. 47 al hotărârii concluzionându-se că 

ordonanţa, în logica ei internă, respectă exigenţele vizând modul de 

diminuare a valorii reziduale a taxei. 

 

În ce priveşte ce-a de a doua  axă a analizei propusă de Curte, 

lucrurile stau însă diferit: 

Astfel, dacă pentru un  autoturism nou cu norma de poluare Euro 5, 

taxa este 0, aceasta întrucât la acea dată, Regulamentul CE nr. 715/2007(care 

reglementează norma de poluare Euro 5) nu intrase încă în vigoare, taxa pentru 

un autovehicul nou cu norma de poluare Euro 4 (2000 cmc, 160 g/km) este de 

607 Euro, scade la 346 euro la 5 ani vechi şi 164 Euro la 10 ani vechi, astfel 

încât la un preţ mediu de 10.000 – 12.000 euro, taxa este de aproximativ 5% din 

valoarea autoturismului, valoare care se menţine, apreciez eu, constantă pe 

măsura îmbătrânirii autovehiculului. 

Alta este însă situaţia în cazul unui autovehicul cu norma de poluare 

Euro 3 la care, aşa cum rezultă din calcul, taxa pentru autovehiculul nou este de 

1866 euro care reprezintă aproximativ 15% din valoarea autoturismului. 
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Situaţia devine de-a dreptul dramatică atunci când aplicăm formula de 

calcul la un autovehicul cu norma de poluare (ipotetic desigur – pentru că 

autoturisme noi Euro 2 nu se mai pot înmatricula din 1.01.2001), valoarea taxei 

fiind de 6.953 euro, sau la un autoturism Euro 1 la care valoarea taxei ar fi (nou) 

de 13.860 Euro. 

Eufemistic spus, autoturismele vechi nu prea sunt dezirabile în 

România. 

 

 

 

 

 

2. OUG 50/2008, forma la zi 
 

 

 Tip vehicul: M1, 1998 cm
3
, 160g/km  

 Normă de poluare, vechime Calcul valoare taxă Valoare taxă 

I Euro 5 nou [(160 x 1 x 30):100 + (1998 x 0,26 x 

70): 100] x 100/100 
412 euro 

 Euro 5, 5 ani vechime 412 x 67/100 276 euro 

 Euro 5, 10 ani vechime 412 x 27/100 112 euro 

II. Euro 4 nou [(160 x 1 x 30):100 + (1998 x 2,40 x 

70): 100] x 100/100 
3.398 euro 

 Dacia, 1600 cm
3 

[(160 x 1 x 30):100 + (1998 x 0,90 x 

70): 100] x 100/100 
1.056 euro 

 Euro 4, 5 ani vechime 3.398 x 62/100 2.277 euro 

 Euro 4, 10 ani vechime 3.398 x 27/100 918 euro 

III. Euro 3 nou [(160 x 1 x 30):100 + (1998 x 6 x 70): 

100] x 100/100 
8.439 euro 

 Euro 3, 5 ani vechime 8.439 x 62/100 5.232 euro 

 Euro 3, 10 ani vechime 8.439 x 27/100 2.278 euro 

IV. Euro 2, nou (ipotetic) 1998 x 12 23.976 euro 

 Euro 2, 5 ani vechime 1998 x 12 x 62/100 14.866 euro 

 Euro 2, 10 ani vechime 1998 x 12 x 27/100 6.474 euro 
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Norma de poluare 
Euro/cm

3
 Creștere 

(euro/cm
3
) Min Max 

Euro 5-6 0,065 0,39 0,065 – 0,09 

Euro 4 0,60 3,60 0,3 - 1,2 

Euro 3 1,50 9,00 1,50 

Euro 2 3,00 18,00 3,00 

Euro 1 6,60 39,60 6,60 

Non euro 15,80 95,10 15,80 

 

 

Comentarii pe marginea calculelor, OUG 50/2008 forma la zi 

 

Şi dacă efectul descurajant dat de cuantumul taxei mai este pentru 

cineva îndoielnic, urmează calculul pe forma nouă a ordonanţei, rezultatele fiind 

chiar emoţionante: 

Cu unica excepţie a autovehiculului Euro 5 nou, pentru care taxa scade 

de la 607 euro la 412 euro, în toate celelalte categorii avem o creştere 

neverosimilă a menţionatei taxe, aceasta fiind de 3.398 euro pentru autoturismul 

nou cu norma de poluare Euro 4 ( taxa scade la 2.277 euro la 5 ani şi la 918 euro 

la 10 ani), de 8.439 euro la auto nou Euro 3 (valoarea scade la 5.232 euro la 5 

ani şi la 2.278 euro la 10 ani) şi de 23.976 euro la auto Euro 2 (valoarea scade la 

14.766 la vechime de 5 ani şi la 6.474 euro la vechime de 10 ani). 

Şi, mai mult decât atât, efectul descurajant este însoţit de un efect 

protecţionist pentru industria naţională în condiţiile în care, aşa cum rezulta 

din tabelul prezentat pentru forma la zi a ordonanţei, creşterea de 0,3 euro/cm
3 
 

per treaptă pentru clasele de putere sub 1200 şi de la 1200 la 1600 cm
3
, se 

majorează la 0,9 euro/cm
3
 pentru clasa de putere imediat superioară cele în care 

se încadrează majoritatea autovehiculelor de producţie autohtonă. 

Iar în dovedirea relevanţei acestei împrejurări este suficient un calcul 

pentru un autovehicul din clasa  1200 - 1600 cm
3
 , taxa pentru un autovehicul de 

1600 cm
3 

 fiind de 1.056 euro, de trei ori mai mică decât cea încasată pentru un 

autovehicul de 2000 cm
3
 cu aceeaşi formă de poluare şi emisii de CO2 (3.398 

euro, aşa cum rezultă din calcului de la punctul  II 1 – forma la zi a ordonanţei). 

 

  

   

 

  

   


