Anexa nr. 2
Anexa nr. 3 la OPANAF 986/2008
Ministerul Finanţelor Publice

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

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

Numar de operator de date
cu caracter personal - 1067

DECIZIE
DE CALCUL AL TAXEI PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE
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 calcularea taxei pe poluare pentru
autovehicule, în vederea efectuării primei înmatriculări în România a autovehicului/pentru repunerea în circulaţie a unui
autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii sau pentru reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism scos din parcul
naţional, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul naţional, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a
taxei ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, a rezultat
TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, în sumă de__________________lei.
La stabilirea taxei s-au avut în vedere următoarele1):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
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 se efectuează înmatricularea 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, trebuie să depună
la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art.1563 din Codul fiscal, şi să
facă plata taxei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naşterea exigibilitatea
operaţiunii.
De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 şi care au
obligaţia plăţii taxei 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 aferente achiziţiei intracomunitare.
APROBAT,
Funcţia................................................
Numele şi prenumele..........................
Semnătura şi ştampila........................

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

-----------------------------1) se detaliază modul de calcul al taxei pe poluare
Cod: 14.13.02.50

ÎNTOCMIT,
Funcţia...................................................
Numele şi prenumele.............................
Semnătura ............................................

