
ANEXA 3
    Nr._____________data________________
    Către ______________________________
                (organul fiscal competent)

CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive, altele decât cele stabilite prin

hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015*1)

Subsemnatul/Subscrisa, _______________________________, cu domiciliul/sediul în localitatea
______________________, str. _________________________________ nr. _________, bl. _________,
sc. ________, ap. ________, judeţul/sectorul _____________, având C.N.P./C.U.I. __________________,
în  temeiul  prevederilor  art.  168  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu
modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ______________, achitată cu
titlu  de  taxă  specială  pentru  autoturisme  şi  autovehicule/taxă  pe  poluare  pentru  autovehicule/taxă
pentru  emisiile  poluante  provenite  de  la  autovehicule*2),  prin  Chitanţa/Ordinul  de  plată  pentru
Trezoreria  Statului  nr.  _____________/____________,  în  cuantum  de  _____________  lei,  în  cazul
înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca _________________________________, tipul/varianta
_______________________________,  fabricat  în  anul  __________,  având  numărul  de  înmatriculare
_____________________, numărul de identificare _______________________________________, seria
cărţii de identitate ______________________________, dobânzile calculate până la data plăţii integrale,
cheltuielile  de  judecată,  precum  şi  alte  sume  stabilite  potrivit  Hotărârii  judecătoreşti  nr.
_______________/________________ emise de ____________________________________________,
executorie, anexată în copie legalizată la prezenta.
    Totodată, solicit/solicităm restituirea sumei rezultate din actualizarea cu indicele preţurilor de consum
a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielilor de judecată, precum şi a altor sume stabilite
potrivit hotărârii judecătoreşti.
    Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către
organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.
    Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul
bancar nr. __________________, cod IBAN , deschis la
__________________________________________________________.

      Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

     _____________________________________________
                       (numele şi prenumele)

                      Semnătura ________________
                               L.S.

    Data _____/_____/___________
_____________________________________________________________________________________
    *1) Pentru sumele stabilite prin hotărâri  judecătoreşti  devenite executorii  până la data de 31 decembrie 2015, restituirea se
efectuează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri
fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile Ordinului ministrului
mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului
mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de
restituire  a sumelor  prevăzute la art.  7,  9  şi  12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.  9/2013 privind timbrul  de  mediu pentru
autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările ulterioare.
   *2) Va fi indicată natura sumei pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoreşti, respectiv taxa specială pentru
autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de
mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului ori diferenţa de timbru rezultată în urma contestării acestuia.


