ANEXA 5
ANTET 1)
Nr. ..................... din ..........................
Către: .....................................(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)
Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul
....................
Cod de identificare fiscală ................................

DECIZIE
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, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată
prin hotărâri definitive
În baza dispoziţiilor art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul
de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 117 din Ordonanţa
Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Cererii de restituire nr. ................ din data ...................... , s-a stabilit suma
aprobată la restituire în cuantum de ...................................... lei.
Suma aprobată la restituire reprezintă 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 .........................
1. Restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei specială pentru autoturisme şi
autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, inclusiv eventualele cheltuieli
de judecată şi alte sume stabilite prin hotărârea judecătorească definitivă, se efectuează în 5 tranşe
anuale, potrivit art. 12 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, cu modificările şi completările
ulterioare., în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexă, care face
parte integrantă din prezenta decizie. După plata fiecărei tranşe anuale, suma aferentă acesteia se va
actualiza cu indicele preţurilor de consum şi se vor calcula dobânzi până la data plăţii a fiecărei tranşe.
Actualizarea sumelor ce se restituie se va realiza cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul
Institutului Naţional de Statistică la data emiterii prezentei decizii. 3)
2. Restituirea valorii reziduale a timbrului, a diferenţelor calculate în urma contestării timbrului de
mediu pentru autovehicule, precum şi a timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit prin hotărâri
judecătoreşti definitive se efectuează într-o singură transă, dobanda se calculează în temeiul
prevederilor art. 124 din Codul de procedură fiscală, sau astfel cum este stabilit de instanţa
judecătorească, după caz. 3)
În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina

contribuabilului care solicită restituirea, sumele aprobate la restituire 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. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al
aceluiaşi act normativ.

Conducătorul organului fiscal
Numele şi prenumele .....................
Data ................................................
Semnătura ......................................
-----------) 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.
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) Va fi indicată tipul sumei aprobată la restituire
3
) Se vor menţiona precizările de la pct. 1 sau 2, după caz, în funcţie de tipul sumei aprobată la
restituire
1

