
Anexa nr.4 

_________________ 
1) se bifează situaţia în cauză 
2) se detaliază modul de calcul al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 

 
 
 
 

Ministerul Finanţelor Publice 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Unitatea fiscală ......................... 
Nr. ........................../.....................................                                                 

 
 

                Aprobat, 
Director executiv adjunct 

coordonator/Director general 
adjunct coordonator/Şef 
administraţie adjunct, 

                                                                                                       
                                                                            

REFERAT  PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU EMISIILE POLUANTE 
PROVENITE DE LA AUTOVEHICULE 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. ........../..................,   ...................................................,  

                                                                                                   (denumirea contribuabilului) 
cod de identificare fiscală ..................................., având domiciliul fiscal în  
localitatea..................................................str. ....................................nr........., bl. ....., sc. ....., 
ap. ....., judeţ/sector........................  solicită1): 
  stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în condiţiile 
prevăzute de art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule; 
  restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, a valorii reziduale a taxei pe poluare pentru 
autovehicule/a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule plătite, în situaţia 
scoaterii autovehiculului din parcul auto naţional; 

 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art.12 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 9/2012 
privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a diferenţei dintre taxa pe 
poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită şi taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; 
  restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, a diferenţei de taxă rezultate în urma 
contestării taxei. 

Pentru stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule au fost 
depuse de contribuabil următoarele documente: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................... ................................................................................................................. 
           Pe baza documentaţiei depuse şi a elementelor de calcul prevăzute de Legea nr. 
9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi de Normele 
metodologice de aplicare Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.9 /2012 , au rezultat următoarele2):  
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................………………
...................................................................................................................................................... 

Verificat,     Întocmit,  
 Funcţia     Funcţia 
 Nume, prenume    Nume, prenume 
 Data      Data 
 Semnătura     Semnătura 


