Anexa nr. 6
Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Unitatea fiscală.......................................................

Nr. înregistrare..........................
Data......./......./...…

Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter
personal ......

DECIZIE
PRIVIND STABILIREA SUMEI REPREZENTÂND TIMBRUL DE MEDIU PENTRU
AUTOVEHICULELE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTELOR DE LEASING
Denumire/Nume, prenume contribuabil:_______________________________________________
Cod de identificare fiscală____________________________
Domiciliul fiscal/Adresa: Localitatea______________________, Str._______________________
nr._____,bl.__ sc.___, ap.___, Judeţ/sector____________________
Urmare cererii dvs. înregistrată la organul fiscal sub nr.______/______, prin care aţi
solicitat stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele cuprinse în
Centralizatorul privind autovehiculele în leasing (anexă la cerere), din aplicarea elementelor de
calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, a rezultat timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel cum reiese din anexa la
prezenta decizie.
Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub
sancţiunea decăderii, potrivit art.207 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal
competent, potrivit art.209 alin.(1) din acelaşi act normativ.
Dacă autovehiculul pentru care s-a solicitat calculul sumei reprezentând timbrul de mediu
face obiectul unei achiziţii intracomunitare şi acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.1251
alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu
privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoştinţă că:
Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA şi care nu trebuie să se înregistreze conform art.153 din Codul fiscal,
indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal trebuie să depună la
organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art.1563 din Codul fiscal,
şi să facă plata taxei pe valoarea adăugată, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu
mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naşterea exigibilitatea taxei pe valoarea
adăugată aferente respectivei achiziţii intracomunitare.
De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 şi care
au obligaţia plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de
transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin.(3), au obligaţia să depună Decontul
special de TVA pentru respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor
de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare.
Nr. de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este: ................
................................................................................................................................................................
APROBAT,
Funcţia................................................
Numele şi prenumele..........................
Semnătura şi ştampila........................

Cod 14.13.02.50/1

AVIZAT,
Funcţia...............................................
Numele şi prenumele..........................
Semnătura .........................................

1

ÎNTOCMIT,
Funcţia...................................................
Numele şi prenumele.............................
Semnătura ............................................
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Denumirea contribuabilului......................
Cod identificare fiscală.............................
Domiciliu fiscal........................................
Centralizator privind sumele reprezentând timbrul de mediu calculate pentru autovehiculele în leasing
(anexă la cererea nr.
/
)

Nr. Categoria Marca
crt.

Tip/Variantă Serie şasiu/ Numar Numar de
de identificare
omologare

Dotare (aer
Modul de
Valoarea
Data primei Capacitatea
Timbrul de mediu
condiţionat/AB
echipare
al
combinată
a
înmatriculări cilindrică
pentru autovehicule
emisiei de CO2 autovehiculului *) S/airbag)
-lei(cm3)

(grame /km)
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Total
*) AS – autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie
AC – autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare
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