
 1 

10 mai 2011 

 

 

 

Prezentare DAE 

Hotărârea în cauza Tatu şi efectele sale în ansamblul problematicii legate de taxarea 

internă 

 

 

Stimate doamne şi domni judecători, 

 

După cum cunoaşteţi, OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 

autovehicule a generat numeroase cereri în justiţie, instanţele naţionale fiind chemate să se 

pronunţe, în esenţă, cu privire la compatibilitatea cu dreptul primar al Uniunii Europene a 

taxei pe poluare, plătite la prima înmatriculare în România a unui autovehicul. Făcând uz de 

posibilitatea de a recurge la procedura întrebărilor preliminare, în temeiul art. 267 TFUE,  

unele instanţe au decis suspendarea cauzelor cu care au fost învestite şi au adresat Curţii de 

Justiţie întrebări prin care au solicitat interpretarea articolului 110 TFUE
1
 prin prima 

dispoziţiilor OUG 50/2008.  

 

La cererea Tribunalului Sibiu, pe calea procedurii întrebărilor preliminare, prin hotărârea 

pronunţată pe 7 aprilie a.c. în cauza C-402/09, Curtea de Justiţie a  dispus că art.110 TFUE 

se  opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu 

ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale 

este astfel stabilit încât descurajează importul de vehicule de ocazie, fără însă a descuraja 

cumpărarea de vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa 

naţională. 

 

 Raportat la interpretarea dată art. 110 TFUE în recenta hotărâre şi în considerarea 

suveranităţii fiscale a unui stat membru, Guvernul consideră relevantă analiza 

considerentelor pe care Curtea şi-a fundamentat dispozitivul hotărârii. Taxa pe poluare 

este considerată un impozit intern, fapt pentru care trebuie examinată în raport cu art.110 

                                                 
1
 Art. 110 TFUE: “Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite 

interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare”. 
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TFUE, care are ca obiectiv asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre în 

condiţii normale de concurenţă.  

Interpretarea art. 110 TFUE trebuie privită în lumina principiului suveranităţii fiscale a 

statelor membre şi a jurisprudenţei anterioare a Curţii, care a recunoscut constant autonomia 

fiscală a statelor membre şi faptul că art. 110 TFUE nu aduce atingere acestei autonomii 

fiscale. De asemenea, jurisprudenţa confirmă că prima înmatriculare pe teritoriul unui stat 

membru poate reprezenta un fapt generator al obligaţiei de plată a unei taxe interne, deci 

aspectul exigibilităţii la prima înmatriculare nu poate fi considerat în sine interzis de legislaţia 

primară a Uniunii Europene. (Hotărârea în cauza C-387/01 Weigel, punctul 65 şi Hotărârea în 

cauza C-383/01 De Danske Bilimportorer punctul 34).  

  

Tot Curtea a arătat că instituirea unei taxe fiscale printr-un act normativ începând de la o 

anumită dată nu poate, prin ea însăşi, să fie considerată ca având un efect discriminatoriu între 

situaţiile constituite anterior şi cele care sunt ulterioare intrării în vigoare a noii prevederi 

legale. Prin urmare, 110 TFUE nu poate fi invocat în mod util pentru a stabili un efect 

discriminatoriu al unei taxe pentru simplul motiv că aceasta se aplică unor vehicule 

înmatriculate pentru prima dată după intrarea în vigoare a legii privind această taxă, iar nu şi 

celor înmatriculate prima dată anterior acestei intrări în vigoare. La punctul 49 din cauza C-

290/05 Akos Nadasdi şi C-333/05 Ilona Nemeth, Curtea consemnează că nu este relevantă 

compararea cu vehiculele aflate în circulaţie anterior instituirii noului regim fiscal. 

Curtea confirmă şi în recenta hotărâre în cauza Tatu că art. 110 TFUE nu are ca scop să 

împiedice un stat membru să introducă noi taxe sau să modifice rata sau baza de impunere a 

acestora. (Cauzele conexate C-290/05 Akos Nadasdi şi C-333/05 Ilona Nemeth, punctul 49 şi 

cauza C-402/09, Tatu, punctul 50: "Art. 90 CE nu urmăreşte să împiedice un stat membru să 

introducă impozite noi sau să modifice cota ori baza impozabilă a impozitelor existente.") 

 

În mod particular, în hotărârea Tatu, Curtea consideră că art. 110 TFUE se opune introducerii 

unei  noi taxe, în măsura în care aceasta descurajează importul de vehicule de ocazie, fără însă 

a descuraja cumpărarea de astfel de vehicule de pe piaţa naţională. În recenta hotărâre Tatu, 

Curtea se îndepărtează de la jurisprudenţa sa anterioară şi consideră de data aceasta relevant 

să analizeze neutralitatea taxei de poluare între vehiculele de ocazie importate şi vehiculele de 

ocazie similare care au fost înmatriculate pe teritoriul naţional înainte de intrarea în vigoare a 

OUG nr. 50/2008, ceea ce înseamnă în concret că  pleacă de la premisa că este valabil să 

compare situaţii juridice dinainte şi după introducerea taxei pe poluare.  



 3 

Reconsiderarea de către Curte a opiniei sale anterioare este surprinzătoare şi constituie în fapt 

o exceptare de la jurisprudenţa C-290/05 Akos Nadasdi şi C-333/05 Ilona Nemeth. Este 

evident că autovehiculele de ocazie existente pe piaţa înainte de OUG 50/2008 şi 

autovehiculele de ocazie cărora li se aplică taxa la prima lor înmatriculare pe teritoriul 

naţional nu puteau fi supuse decât unor regimuri fiscale diferite. Mai mult, este universal 

admis că diferenţele între sarcinile fiscale aplicabile aceleiaşi categorii de produse înainte şi 

după intrarea în vigoare a unei prevederi legale sunt inerente exercitării suveranităţii fiscale 

păstrate de un stat membru, atât în privinţa instituirii unei noi taxe, cât şi a stabilirii unor noi 

valori prin ajustarea nivelului acesteia.  

 

Deşi în principiu este valabil argumentul potrivit căruia competenţa statelor membre de a 

introduce noi taxe este limitată, dacă se dovedeşte că regimul fiscal instituit este de natură să 

descurajeze bunuri provenind din alte state membre favorizând produsele naţionale, ipoteza în 

care plasează Curtea acest raţionament este, în opinia Guvernului, discutabilă. Aceasta 

întrucât ar fi absurd să ne imaginăm că poate exista o situaţie în care un stat membru instituie 

un nou regim fiscal, cu taxe noi sau valori mai mari ale unor taxe existente, fiind inerentă o 

diferenţă între sarcinile fiscale care incumbă situaţiilor juridice constituite anterior şi ulterior 

intrării în vigoare a normei care instituie noul regim fiscal. Urmând raţionamentul Curţii, ar 

acesta ar însemna o limitare a libertăţii statui membru de a stabili cuantumul  unei taxe dacă 

această ar reprezenta o măsură fiscală al cărei regim ar fi similar taxei pe poluare instituite 

prin OUG 50/2008 (taxă cu exigibilitate la momentul punerii în circulaţie). 

 

În cauza Tatu, pentru a analiza eventualul efect protecţionist al taxei în sensul descurajării 

importării şi punerii în circulaţie în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state 

membre, Curtea s-a raportat strict la cuantificarea sarcinii fiscale care grevează autovehiculele 

de ocazie importate ca urmare a instituirii taxei de poluare prin comparaţie cu inaplicabilitatea 

aceleiaşi taxe şi vehiculelor de ocazie naţionale. 

 

În opinia Guvernului însă, evaluarea sarcinilor fiscale aplicabile celor două categorii de 

produse care sunt supuse unor norme juridice diferite în timp nu poate fi realizată doar din 

perspectiva normelor juridice care guvernează raporturile juridice mai recente, ci trebuie luate 

în considerare şi normele juridice care au guvernat situaţiile anterioare. 

 

Dacă autovehiculele cu caracteristici similare aflate pe piaţa naţională sunt şi ele purtătoare 

ale unor sarcini fiscale stabilite în baza normelor fiscale sub a căror incidenţă s-a născut 
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raportul juridic, acestea trebuie luate în considerare la stabilirea valorii lor de piaţă şi, prin 

urmare, la operaţiunea prin care se stabileşte în concret atractivitatea produsului pentru un 

cumpărător. 

Aplicând interpretarea Curţii prin considerentele pe care se fundamentează, se ajunge la 

concluzia că este suficient ca evaluarea caracterului descurajator să se facă cuantificând 

valoarea taxei raportat la valoarea de piaţă a unui vehicul. Aceasta înseamnă că ceea ce este 

relevant este cuantumul taxei, ceea ce pentru un stat membru constituie o limitare a 

autonomiei sale fiscale pe care Curtea o recunoaşte în hotărârea Tatu.  

 

Pentru a pune în aplicare hotărârea Curţii, instanţele naţionale sunt cele care trebuie să 

evalueze de la caz la caz dacă taxa pe poluare a avut un efect descurajator doar pentru 

vehiculele de import. În opinia Guvernului, datorită faptului că sistemele de taxare erau 

diferite, pe baza unei analize de la caz la caz, instanţele sunt chemate să identifice în ce 

măsură pentru tipul de produs cumpărat (cu aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură), efectele 

aplicării prevederilor OUG 50/2008 pe piaţa vehiculelor de ocazie ar fi făcut ca diferenţa 

dintre preţul pe care l-ar fi plătit cumpărătorul pentru achiziţia şi înmatricularea produsului de 

ocazie de pe piaţa naţională şi cel pe care l-ar fi plătit pentru cumpărarea şi înmatricularea 

unui vehicul de ocazie importat, au fost de natură să influenţeze alegerea sa în sensul 

manifestării unei opţiuni evidente către produsele de ocazie aflate deja pe piaţa naţională.  

 

Chiar şi acolo unde ar fi fost constatată o diferenţă, instanţa naţională ar trebui să raporteze 

respectiva diferenţă de preţ la o valoare medie a produsului şi nu neapărat la valoarea plătită 

de un cumpărător. 

  

O analiză în concret bazată doar pe o comparaţie pe criteriul sarcinii fiscale ridică probleme 

sensibile, întrucât este evident că în toate cazurile cuantumul taxei va reprezenta un procent 

semnificativ din valoarea vehiculului. Deşi aşa cum a formulat Curtea răspunsul său, ceea ce 

este relevant este faptul că nu este descurajată şi cumpărarea de produse similare de pe piaţa 

naţională, un efect protecţionist înseamnă în fapt că se poate dovedi că a fost favorizată 

cumpărarea unui produs existent pe piaţa naţională. Dar, această concluzie nu reiese în mod 

automat din simplul fapt al impunerii unei taxe doar unei categorii de produse, având în 

vedere că atractivitatea unui produs este dată de valoare finală de piaţă care poate fi 

influenţată de mulţi alţi factori, nu doar de regimul fiscal. 
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Din aceste considerente expuse mai sus, Guvernul consideră că instanţele  naţionale trebuie să 

facă o analiză de la caz la caz. Pentru aceasta, au nevoie de clarificări din partea Curţii de 

Justiţie pentru a putea evalua dacă taxa pe poluare a avut un efect descurajator doar pentru 

vehiculele de import, nu şi pentru cumpărarea vehiculelor de pe piaţa naţională. Trebuie 

clarificat dacă, pentru a identifica un potenţial efect protecţionist, instanţa trebuie să se 

raporteze doar la OUG 50/2008 sau să aibă în vedere şi sarcinile fiscale de care erau grevate 

autovehiculele existente pe piaţa naţională înainte de OUG 50/2008 şi de alţi factori care pot 

contribui la stabilirea valorii de piaţă a două produse similare şi concurente. Aceste aspecte 

pot fi clarificate prin noi întrebări preliminare adresate Curţii. 

 

Cu privire la efectele hotărârii pronunţate de Curte în cauza Tatu, cum cunoaşteţi,  în 

virtutea efectului erga omnes şi aplicării retroactive a hotărârii preliminare a Curţii de 

Justiţie, hotărârea preliminară pronunţată este obligatorie pentru toate instanţele naţionale 

(indiferent de gradul de jurisdicţie) care au pe rol acţiuni ce privesc raporturi juridice născute 

sub incidenţa OUG nr. 50/2008, în forma sa iniţială şi se aplică situaţiilor care au condus la 

pronunţarea hotărârii preliminare de la data declanşării acestora.  

Instanţele trebuie să aplice norma comunitară ţinând cont de interpretarea dată de Curte 

articolului 110 TFUE şi să soluţioneze acţiunile cu care sunt sesizate respectând interpretarea 

Curţii. Prin urmare, instanţele naţionale trebuie să aplice cu prioritate normele dreptului 

comunitar, lăsând neaplicată legislaţia naţională contrară acestora, în speţă OUG 50/2008 

(cauza C-106/77, Simmenthal, punctele 21-24). 

Ignorarea de către instanţele naţionale a interpretării Curţii şi pronunţarea unor hotărâri în alt 

sens decât cel în care s-a pronunţat instanţa UE poate atrage declanşarea unei acţiuni în 

constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României, conform art. 258 TFUE şi 

condamnarea statului român în temeiul art. 260 TFUE. 

Întrucât Comisia Europeană a susţinut aceeaşi poziţie cu cea a Guvernului României, OUG 

50/2008 fiind elaborată în colaborare cu experţii Comisiei Europene, în prezent nu există 

declanşată o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României pentru 

încălcarea art. 110 TFUE, însă Comisia Europeană este oricând discreţionară în luarea 

deciziei de a introduce o astfel de acţiune, invocând incompatibilitatea cu acest articol a OUG 

50/2008, având în vedere jurisprudenţa Tatu. 

Ca urmare a hotărârii în cauza Tatu, dacă instanţele naţionale mergând pe interpretarea Curţii 

consideră că taxa încalcă art. 110 TFUE, statul se află în prezent în situaţia în care trebuie să 
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restituie sume care depăşesc valoarea încasată la buget, ca urmare a adăugării cheltuielilor de 

judecată şi dobânzii legale. Fondurile provenite din colectarea taxei pe poluare constituie 

peste 80% din sursa de venit a Administraţiei Fondului de Mediu, aceste sume fiind deja 

alocate finanţării unor programe şi proiecte de mediu. 

Cuantumul sumelor încasate la bugetul statului din taxa pe poluare se ridică la cca. 

600.000.000 euro. Trebuie avut în vedere că, presiunea pusă pe bugetul statului este mai mare, 

având în vedere că în situaţia obligării la restituiri, la valoarea taxei se restituie şi alte 

cheltuieli admise de instanţa naţională  – dobânda legală şi cheltuieli de judecată. Acestea 

reprezintă aproximativ ¼ din cuantumul taxei şi sunt bani care reprezintă sume neîncasate la 

bugetul statului. 

În opinia Guvernului, interpretarea dată art. 110 TFUE nu poate fi desprinsă de contextul în 

care aceasta intervine, anume faptul că Guvernul a considerat, în mod legitim, până la 

intervenţia hotărârii Tatu, că taxa pe poluare instituită prin OUG 50/2008 nu aducea atingere 

art. 110 TFUE.  O astfel de situaţie este legitimă pentru a justifica ca interpretarea art. 110 

TFUE aşa cum a fost dată în hotărârea Tatu să nu se aplice în cazul cererilor prin care se 

solicită restituirea taxelor plătite până la momentul la care s-a cunoscut interpretarea Curţii 

dată în cauza Tatu.  

Conform unei jurisprudenţe constante a Curţii, statele membre au în principiu obligaţia de a 

rambursa taxele percepute cu încălcarea dreptului european (cauza 199/82, San Giorgio, 

punctul 12). Conform unei jurisprudenţe constante a Curţii, statele membre au în principiu 

obligaţia de a rambursa taxele percepute cu încălcarea dreptului european (cauza 199/82, San 

Giorgio, punctul 12). În absenţa unei reglementări comunitare cu privire la restituirea taxelor 

naţionale percepute, deşi nedatorate, este de competenţa ordinii juridice interne a fiecărui stat 

membru să desemneze instanţele competente şi să stabilească normele procedurale pentru 

acţiunile în instanţă destinate să asigure protejarea drepturilor pe care ordinea juridică 

comunitară le conferă particularilor, respectând principiile echivalenţei (normele astfel 

stabilite nu trebuie să fie mai puţin favorabile decât cele referitoare la acţiuni similare interne) 

şi efectivităţii (normele respective nu trebuie să facă excesiv de dificilă sau practic imposibilă 

exercitarea drepturilor conferite de dreptul european) – cauza C-231/96, Edis, punctul 34. 

Singurul aspect care poate fi problematic îl reprezintă respectarea termenului de prescripţie 

pentru solicitarea rambursării taxei, care trebuie să fie unul rezonabil. În ceea ce priveşte 

incompatibilitatea cu articole din Tratat, în cauza C-90/94, Haahr Petroleum, Curtea a arătat 

că dreptul comunitar nu se opune unei legislaţii naţionale conform căreia dreptul la acţiune 

pentru restituirea taxelor plătite ilegal se prescrie după trecerea a 5 ani, chiar dacă această 
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prevedere are ca efect să împiedice restituirea taxelor plătite în mod ilegal în tot sau în parte 

unui contribuabil.  

Astfel, stabilirea unor termene de prescripţie rezonabile reprezintă expresia principiului 

securităţii juridice, care protejează atât contribuabilul, cât şi instituţia financiară (C-231/96, 

Edis, punctul 35, C-90/94, Haahr Petroleum, punctul 48). Termene de prescripţie de 3 ani sau 

de 5 ani sunt considerate de Curte ca fiind rezonabile. 

 În cazul nostru, se aplică termenul general de prescripţie prevăzut de legislaţia naţională, care 

este în cazul creanţelor fiscale cel de la art. 135 din C. pr. fiscală, respectiv de 5 ani, calculat 

de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care s-a născut dreptul la restituire. 

Chiar şi în cazul taxelor plătite în 2008 suntem încă în interiorul termenului de prescripţie 

pentru solicitarea restituirii acestora. 

Este incontestabil că hotărârea Tatu atrage implicaţii fiscale şi consecinţe financiare 

considerabile la nivel intern, prin urmare trebuie găsite soluţii pentru adoptarea unui 

mecanism care să permită restituirea taxei pe poluare/colectarea acesteia în cazul în care va fi 

impusă tuturor autovehiculelor. Guvernul analizează deja variantele de modificare a OUG 

50/2008, astfel încât să ţină cont de interpretarea dată art. 110 TFUE de către Curte în 

hotărârea Tatu.  

De asemenea, Guvernul analizează soluţia restituirii pe cale administrativă pentru a se evita 

supraîncărcarea instanţelor judecătoreşti cu procese pentru restituirea taxei pe poluare şi 

pentru a limita suplimentarea costurilor suportate (care provin din cheltuielile de judecată şi 

dobânda legală). 

În final, doresc să o remarc numărul mare de acţiuni introduse sub incidenţa OUG nr. 50/2008 

(aproximativ 40 000), care au fost depuse în termenul de prescripţie a dreptului de a solicita 

restituirea taxei, termen care se află în continuare în curs şi prin urmare numărul acestor cereri 

se poate mări semnificativ, având în vedere că estimativ sunt în jur de 400.000 de 

autovehicule pentru care s-a plătit taxa pe poluare.  

 

De asemenea, la Curtea de Justiţie mai sunt înregistrate în prezent şi alte cereri de interpretare 

transmise de instanţele naţionale, care vizează conformitatea diverselor variante ale taxei 

instituite de OUG nr. 50/2008 cu dreptul european. Amintim dintre acestea:  

 cauze care vizează compatibilitatea OUG nr. 50/2008 în forma aplicabilă în perioada 1 

iulie 2008 – 14 decembrie 2008 cu dreptul european (OUG 50/2008 şi OUG 
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208/2008): cauzele conexate C-136/10 (Obreja) şi C-178/10 (SC Darmi SRL), cauzele 

conexate C-29/11 (Şfichi) şi C-30/11 (Ilaş);  

 cauze care vizează conformitatea cu dreptul european a OUG nr. 50/2008 în forma 

aplicabilă în perioada 15 decembrie 2008 – 14 februarie 2010 (OUG 218/2008): cauza 

C-335/10 (Vijulan), cauza C-336/10 (Ijac) şi cauza C-537/10 (Micşa); 

 cauze care vizează conformitatea cu dreptul european a OUG nr. 50/2008 în forma 

aplicabilă în perioada 15 februarie 2010 – 31 decembrie 2010 (OUG 7/2009, OUG 

117/2009): cauza C-438/10 (Druţu). 

 

Voi încheia cu o menţiune referitoare la cauza C-263/10 Nisipeanu, trimisă de Tribunalul 

Gorj, în care s-a ridicat problema interpretării art. 110 TFUE din perspectiva unui potenţial 

efect protecţionist creat ca urmare a stabilirii obligaţiei de plată a taxei de poluare la 

momentul primei înmatriculări în România, situaţie care vizează în concret tot maşinile de 

ocazie care nu sunt purtătoare de taxă pe poluare şi care existau pe piaţa românească înainte 

de OUG 50/2008. 

Audierea părţilor organizată de Curte la data de 5 mai 2011 a fost un prilej bun pentru ca 

Guvernul României să sublinieze importanţa recunoaşterii suveranităţii fiscale a statelor 

membre în spiritul jurisprudenţei anterioare, mai ales dacă se au în vedere efectele negative pe 

care le produce la nivel intern o interpretare a art. 110 TFUE dată în sensul creării unei 

excepţii de la autonomia fiscală a statelor. Guvernul României a solicitat instanţei UE o 

limitare în timp a efectelor hotărârii Curţii, în sensul aplicării acesteia numai pentru viitor. 

Având în vedere faptul că acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor care a privit OUG 

50/2008 a fost clasată de Comisia Europeană, Guvernul a considerat în mod legitim că 

legislaţia sa respectă art. 110 TFUE şi, având în vedere jurisprudenţa anterioară, nu avea 

motive să considere că aplicarea taxei pe poluare era contrară Tratatului şi să anticipeze o 

posibilă obligare la restituirea taxelor astfel încasate. 

Faţă de cele prezentate mai sus, Guvernul consideră că interpretarea art. 110 TFUE aplicată la 

particularităţile cauzelor poate evidenţia aspecte ce nu sunt suficient de clare şi nu ajută 

instanţele naţionale să soluţioneze cauzele aflate pe rolul lor. De aceea, ar fi util ca instanţele 

naţionale să suspende, acolo unde consideră necesar, judecarea acestora şi să formuleze 

întrebări preliminare prin care să solicite noi interpretări şi clarificări. 

 


