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Decizia Curții Europene de Justiție în cauza C-565/11 

din 18.04.2013 

dreptul Uniunii se opune unui regim național care limitează dobânzile acordate la restituirea unei 

taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii 

 

Cauza 565/11 Mariana Irimie împotriva Administrației Finanțelor Publice Sibiu şi 

Administrației Fondului pentru Mediu 

 

Succintă prezentare a cauzei  

 în anul 2007, doamna Irimie a cumpărat o maşină înmatriculată în Germania - pentru a o 

putea înmatricula în România, aceasta a achitat taxa pe poluare prevăzută de 

OUG nr. 50/2008.  La 31 august 2009, doamna Irimie a inițiat o procedură la Tribunalul Sibiu 

pentru a obține obligarea AFP Sibiu și a Administrației Fondului pentru Mediu la restituirea 

sumei plătite cu titlu de taxă pe poluare și la plata dobânzilor aferente sumei respective de 

la data plății acesteia.  În ceea ce privește, cererea de plată a dobânzilor aferente taxei pe 

poluare achitate, calculate începând de la data plății acesteia, instanța de trimitere a hotărât 

că nu o poate admite din cauza dispozițiilor coroborate ale articolelor 70 și 124 din Codul 

de procedură fiscală.  Astfel, potrivit articolelor menționate, dobânzile aferente sumelor care 

trebuie restituite de la bugetul de stat nu sunt acordate decât începând din ziua care 

urmează datei formulării cererii de restituire.  Deoarece existau îndoieli cu privire la 

conformitatea unei astfel de norme cu dreptul Uniunii, în special cu principiile echivalenței, 

efectivității și proporționalității, precum și cu dreptul de proprietate, Tribunalul Sibiu a 

hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții Europene de Justiţie. 

 

În urma analizării cauzei, Curtea a stabilit că: 

 în absența unei reglementări a Uniunii, revine ordinii juridice interne a fiecărui stat membru 

atribuția de a prevedea condițiile în care se impune acordarea unor astfel de dobânzi, în 

special rata și modul de calcul al acestor dobânzi.  Aceste condiții trebuie să respecte 

principiul efectivității, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie concepute astfel încât să 

facă în practică imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de 

ordinea juridică a Uniunii. 
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 aplicare prevederilor art. 70 şi 124 din Codul de procedură fiscală în acest caz încalcă 

principiul efectivității - într-o situație de restituire a unei taxe percepute de un stat 

membru cu încălcarea dreptului Uniunii, normele naționale care privesc calculul 

dobânzilor nu trebuie aibă ca efect privarea persoanei impozabile de o despăgubire 

adecvată pentru pierderea suferită prin plata nedatorată a taxei.  În speță, trebuie să se 

constate că un regim care limitează dobânzile la cele care curg începând din ziua care 

urmează datei formulării cererii de restituire a taxei percepute fără temei, nu îndeplinește 

această cerință.  

 

 dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim național care 

limitează dobânzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu încălcarea 

dreptului Uniunii la cele care curg începând din ziua care urmează datei formulării 

cererii de restituire a acestei taxe. 

 

București, mai 2013 

 


