
ANEXA 4
    ANTET*1)
    Nr. __________/data ________________

Aprob
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele _____________________
Semnătura ______________________________

REFERAT
privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive

În baza:
- art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
şi având în vedere Cererea de restituire nr. _______________ din data de __________________ depusă de către

________________________________________, CIF ___________________, însoţită de următoarea documentaţie:
1. documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru

autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în copie;
2. act de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată

acestuia, în copie;
3. copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora la

momentul depunerii cererii;
4. Hotărârea judecătorească nr. ______________/_________________ emisă de _________________________,

propunem aprobarea restituirii sumei de _____________________ lei, reprezentând*2):
 taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;
taxă pe poluare pentru autovehicule;
 taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 timbrul de mediu stabilit prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........................;
 valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a

plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de
mediu pentru autovehicule;

 diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule;
 cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........................;
 alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ......................... .
Pentru  plata  tranşelor  anuale  din  taxa  pe  poluare  pentru  autovehicule/taxa  specială  pentru  autoturisme  şi

autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, organul fiscal competent constată şi operează
eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe.

După plata fiecărei tranşe anuale, suma aferentă acesteia se va actualiza cu indicele preţurilor de consum şi se
vor calcula dobânzi în mod corespunzător.

Suma aprobată la restituire va fi plătită în 5 tranşe anuale, conform art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire.

În cazul valorii  reziduale a timbrului şi a diferenţelor calculate în urma contestării  timbrului de mediu pentru
autovehicule, restituirea se efectuează potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) - (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, într-o singură tranşă, iar dobânda se calculează în temeiul
prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru  sumele  stabilite  prin  hotărâri  judecătoreşti  devenite  executorii  după  data  de  31  decembrie  2015,
restituirea  se  efectuează  în  5  tranşe  anuale,  cu  excepţia  timbrului  de  mediu  pentru  autovehicule,  iar  dobânda  se
calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.

Şeful compartimentului, Întocmit la data de
         ________________________________ ______________________

Semnătura Inspector,
________________________________ ______________________

*1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi
caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal
emitent al prezentului act administrativ.

*2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.


