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Caracteristici de tipărire 
modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii  

 
 
 

1. Denumire: “Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru 
autovehicule" 
1.1. Cod : 14.13.02.50/c;  
1.2. Format: A4/t1; 
1.3. Caracteristici de tipărire: -  pe o singură faţă; 
                                               - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi      

completare; 
1.4. Se difuzează: gratuit; 
1.5. Se utilizează la: solicitarea calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru 
autovehiculele; 
1.6. Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant;    
1.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil; 
                    - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
1.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
2. Denumire: “Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru 
autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing" 
2.1. Cod : 14.13.02.50/c.l.;  
2.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini); 
2.3. Caracteristici de tipărire: -  pe o singură faţă; 
                                               - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi      

completare; 
2.4. Se difuzează: gratuit; 
2.5. Se utilizează la: solicitarea calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru 
autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing; 
2.6. Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant;    
2.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil; 
                    - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
2.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
3. Denumire: “Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru 
autovehicule" 
3.1. Cod : 14.13.02.50;  
3.2. Format: A4/t1; 
3.3. Caracteristici de tipărire: -  pe o singură faţă; 
                                               - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi      

completare; 
3.4. Se difuzează: gratuit; 
3.5. Se utilizează la: calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele; 
3.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent;    
3.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil; 
                    - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
3.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
4. Denumire: “Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru 
autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing" 
4.1. Cod : 14.13.02.50/l; 
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4.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini); 
4.3. Caracteristici de tipărire: -  pe o singură faţă; 
                                            - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi                       
completare; 
          -   conţine anexă sub formă tabelară. 
4.4. Se difuzează: gratuit; 
4.5. Se utilizează la: calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac 
obiectul contractelor de leasing; 
4.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent;    
4.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil; 
                     - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
4.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
5. Denumire: „Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de 
mediu pentru autovehicule” 

5.1. Cod : 14.13.02.50/d;  
5.2. Format: A4/t1 ; 
5.3. Caracteristici de tipărire: -  pe o singură faţă; 
                                                - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi      
completare; 
5.4. Se difuzează: gratuit; 
5.5. Se utilizează la: stabilirea diferenţelor de debit pozitive sau negative, în situaţii cum sunt: 
erori materiale apărute în documentaţia depusă de contribuabil sau în documentele emise de 
organul fiscal; 
5.6. Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal competent;    
5.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil; 
                     - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
5.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.     
 


