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ANEXA Nr. 2

CERERE

de restituire a unor sume reprezentând diferențe de taxă pe poluare pentru autovehicule
Nr. ...................
Către .............................................................
(organul fiscal competent)

Subsemnatul/Subscrisa .............................., cu domiciliul/sediul în localitatea .................,
str. ............................ nr. ., bl. .., sc. , ap. , județul/sectorul ........................................,
având C.N.P./C.U.I. ..............................., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu1):
( ) prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
( ) prevederile art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,
declar/declarăm că suma achitată inițial, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule, prin Chitanța/O.P.T.
nr. /........., în cuantum de  lei, a fost achitată pentru înmatricularea autoturismului/autovehiculului
marca ........................, tipul/varianta ...................................., fabricat în anul .., având numărul de
înmatriculare .................., numărul de identificare .................. și seria cărții de identitate ......................,
achiziționat la data de .......................... și înmatriculat la data de ..........................
Față de acestea, vă rog/rugăm să procedați la calcularea diferenței de taxă pe poluare conform prevederilor legale invocate
și solicit/solicităm restituirea acestei diferențe, cu mențiunea că am luat cunoștință că din suma de restituit vor fi compensate de
către organul fiscal competent eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii.
Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze2):
( ) în contul bancar nr. ................., deschis la ......................................;
( ) în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.
Solicitantul/Reprezentantul legal al solicitantului,
...........................
(numele și prenumele)

Semnătura
..............................
L.S.
..............................
Data
........
1)
2)

Vor fi indicate dispozițiile legale pe care se întemeiază cererea de restituire.
Solicitantul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar solicitantul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar
în care dorește restituirea.
ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală .................................
Nr. ................./.......................
APROBAT

Director executiv adjunct coordonator/
Șef administrație adjunct coordonator,
.....................................
R E F E R AT

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, în vederea restituirii unor sume reprezentând diferențe de taxă
Prin Cererea înregistrată sub nr. ./..,
...............................................................................................................................................................,
(denumirea contribuabilului)

cod de identificare fiscală/C.N.P. ......................., având domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .......................,
str. ...................... nr. ., bl. , sc. ., ap. ., județul/sectorul ., solicită stabilirea taxei pe poluare, în temeiul
dispozițiilor1):
1)

Vor fi indicate dispozițiile legale pe care se întemeiază stabilirea taxei pe poluare.

