
ANEXA 6
    ANTET*1)
    Nr. __________/data ________________

PROCES-VERBAL
privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule,

taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) 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, pentru contribuabilul _______________________________, având C.N.P./C.U.I. _______________________,
cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ______________________, str. ______________________________________
nr. ________, bl. ________, sc. ________, ap. ________, sectorul/judeţul ______________________, s-a procedat la:

A. Actualizarea sumelor stabilite prin Decizia de soluţionare a cererii 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 nr. _________________ din data de _____________, pentru tranşa nr. ___,
cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică, rezultând suma de __________ lei.

Natura sumei*2) Suma  aprobată  pentru
restituire aferentă tranșei

Perioada  de
restituire a tranșei

Indicele prețurilor de
consum

Cuantumul sumelor rezultate
după actualizare

__________________
*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) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face actualizarea cu indicele preţurilor de consum.

    B.  Calculul  dobânzilor  aferente  taxei  speciale  pentru  autoturisme  şi  autovehicule/taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru tranşa nr. _________

Natura sumei*3) Suma  aprobată
pentru  restituire
aferentă tranșei

Perioada  pentru  care  s-a  calculat
dobânda

Cota*6) Cuantumul   dobânzilor
cuvenite contribuabilului

Data  de  la  care  se
calculează dobânda*4)

Data  plății
tranșei*5)

În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care
solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi
stinse prin compensare potrivit legii.

Împotriva  prezentului  înscris  cel  interesat  poate  formula  contestaţie  la  organul  fiscal  emitent  al  actului
administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

Conducătorul organului fiscal
Numele şi prenumele _________________________
Semnătura _____________________

L.S.

__________________
*3) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor.
*4) Data de la care se calculează dobânda este data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe

poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz.
*5) Data plăţii tranşei - se va menţiona data stabilită prin nota privind restituirea unor sume ori data stingerii prin compensare, după caz.
*6) Se va menţiona cota prevăzută de art.  174 alin. (5) din  Legea nr.  207/2015 privind Codul  de procedură fiscală,  cu modificările  şi

completările ulterioare.


