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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Care sunt pașii de urmat pentru restituirea taxei 
auto plătite in 2008 și ce pot face dacă nu găsesc
chitanta? 

 Pentru  restituirea  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule,  dvs.  veți  depune  cererea  de
restituire.  În  cererea  de  restituire  veți  înscrie,  în
mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de
identificare ale plătitorului şi datele de identificare
ale  autovehiculului  pentru  care  se  solicită
restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

2  Cand incep restituirile efectiv?  Întrucât  nu  specificați  situația  dvs  concretă,  vă
facem  cunoscute  termenele  de  restituire:
a) Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de
către  unitatea  Trezoreriei  Statului  la  care  este
arondat  organul  fiscal  central  competent,  astfel:
- taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule,
taxa pe poluare pentru autovehicule,  taxa pentru
emisiile poluante provenite de la  autovehicule,  în
perioada  1  ianuarie  2018  -  31  decembrie  2018;
- timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada
1  septembrie  2018  -  31  martie  2019. 
b) Sumele stabilite de instanţa judecătorească prin
hotărâre  definitivă  se  restituie  de  către  organele
competente  astfel:
- taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule,
taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru
emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în
termen de 120 de zile de la data depunerii cererii,
dar  nu  mai  devreme  de  1  ianuarie  2018;
- timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie
în  termen  de  120  de  zile  de  la  data  depunerii
cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.
c)  Sumele  rămase  de  restituit  reprezentând  taxa
specială pentru autoturisme şi  autovehicule,  taxa
pe  poluare  pentru  autovehicule  şi  taxa  pentru
emisiile  poluante  provenite  de  la  autovehicule,
pentru care au fost emise decizii de soluţionare a
cererii de restituire până la data intrării în vigoare a
OUG 52/2017, se restituie, din oficiu, de organele
emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de
la data intrării în vigoare a norme metodologice (O
1488/3198/2017). 
d) Sumele rămase de restituit reprezentând timbrul
de  mediu,  pentru  care  au  fost  emise  decizii  de
soluţionare  a  cererii  de  restituire  până  la  data
intrării în vigoare a OUG 52/2017, se restituie, din
oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen
de  maximum  un  an  de  la  intrarea  în  vigoare  a
ordonanţei  de  urgenţă. 
e) În cazul cererilor depuse de contribuabili potrivit
prevederilor  art.  12  alin.  (1)  din  Ordonanţa  de
urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de
mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări
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şi  completări  prin  Legea  nr.  37/2014,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  pentru
care nu au fost emise decizii de soluţionare, sumele
se  restituie,  din  oficiu,  de  organul  fiscal  central
competent,  în  termen de 120 de  zile  de la  data
intrării în vigoare a normelor metodologice. 

3 Pentru cei care au decizii definitive in instanta si
au primit 1/2 transe din 5 nu mai sunt obligati sa
depuna cerere corect? Termen de plata 120 de
zile  de  la  publicarea  normelor  (29  decembrie
2017) nu? 

Rationamentul  dvs.  este corect.  Va puteti  adresa unitatii
fiscale pentru a afla stadiul restituirii diferentelor. 

4 Conform oug 18/2018 doar pe baza unei cereri se
poate cere restituirea ? Unde gasim cererea tip? 

 Restituirea se poate face fie ca urmare a depunerii
cererii,  fie  din  oficiu  de  către  organul  fiscal,  în
funcție de situatia dvs. Modelul  de cerere privind
restituirea sumelor se va aproba prin ordin comun.
Modelul  cererii  va  fi  publicat  pe  site-ul
nostru www.anaf.ro, în secțiunea ,,Formulare fiscale
și ghid de completare,,. 

5 Buna  ziua.  Am  hotărâre  definitivă  în  instanță
pentru  restituirea  sumei.  În  2015  și  2016  am
primit 2 tranșe. În 2017 nu s-a mai platit  nimic.
Cand se reiau plățile? 

Întrucât  nu  aţi  precizat  dacă  suma  de  restituit
reprezintă  taxa  specială  pentru  autoturisme  şi
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule
şi  taxa  pentru  emisiile  poluante  provenite  de  la
autovehicule,  sau timbrul  de mediu  precizăm că:
1.  Sumele rămase  de  restituit  reprezentând  taxa
specială pentru autoturisme şi  autovehicule,  taxa
pe  poluare  pentru  autovehicule  şi  taxa  pentru
emisiile  poluante  provenite  de  la  autovehicule,
pentru care au fost emise decizii de soluţionare a
cererii de restituire până la data intrării în vigoare a
OUG nr. 52/2017 se restituie, din oficiu, de organele
emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de
la data intrării în vigoare a normelor metodologice
de  aplicare  a  OUG  nr.  52/2017.
2. Sumele rămase de restituit reprezentând timbrul
de  mediu,  pentru  care  au  fost  emise  decizii  de
soluţionare  a  cererii  de  restituire  până  la  data
intrării în vigoare a OUG nr. 52/2017, se restituie,
din  oficiu,  de  organele  emitente  ale  acestora,  în
termen de maximum un an de la intrarea în vigoare
a ordonanţei de urgenţă. 

6 Exista  vreo  procedura  de  restituire  pentru
masinile  cumparate  pe  firma,  in  leasing  (in
2010)  ?  Având  in  vedere  faptul  ca  taxa  a  fost
platita  prin societatea de leasing, si  nu direct  ?
Multumesc. 

În  situaţia  achitării  sumelor  reprezentând  taxa  specială
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule şi  timbrul  de mediu pentru autovehicule de
către  societăţile  de leasing,  solicitarea privind  restituirea
acestora se face de către proprietarii care au achiziţionat
autovehiculele prin sistemul de leasing financiar. 

7 Masina pentru care am platit timbrul de mediu in
2013 era inmatriculata in Salaj unde era domiciliul
proprietarului.  Acum  acelasi  proprietar  are
domiciliul  in  Bucuresti,  iar  masina  este
inmatriculata  in  Bucuresti.  Unde  trebuie  sa
depunem  cererea  pentru  restituire,  la
administratia  financiara  din  Salaj  (unde  a  fost
platit timbrul) sau la Sector 3 (unde este actualul
domiciliu al proprietarului)? 

Cererea  de  restituire  a  sumei  reprezentând  timbrul  de
mediu pentru autovehicule se depune la organul fiscal în a
cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului,
în  cazul  dvs.  la  Administraţia  sectorului  3  a  finanţelor
publice. 

8 1.  Persoana  fizica  a  achizitionat  in  Mai  2015
autoturism  diesel  euro  5.  A platit  taxa  auto  la
inmatriculare  in  Mai  sau Iunie.  Ce  pasi  si  acte
trebuiesc  predate  pentru  restituirea  taxei  auto. 

2.  Daca  doresc  sa  nu  primesc  banii  inapoi  pe

1. Restituirea taxei se face pe baza cererii depuse
la organul fiscal în raza căruia aveţi domiciliul.  In
cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu,
elementele referitoare la datele de identificare ale
platitorului  şi  datele  de  identificare ale
autovehiculului  pentru  care  se  solicită  restituirea
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taxa,  ca  sa  compenseze  orice  viitoare  taxa,  e
posibil?  

taxei  speciale  pentru  autoturisme  şi
autovehicule/taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule/taxei  pentru  emisiile  poluante
provenite  de  la  autovehicule/timbrului  de  mediu
pentru  autovehicule  nemaifiind  necesar  anexarea
de  documente  doveditoare.  2.  Compensarea  se
poate face in baza unei cereri. 

9 Tatăl meu a depus anul trecut cererea la ANAF,
pentru un autoturism achiziționat în 2015 dar nu a
primit niciun feedback până acum. Deci pe când
și cum se va restitui taxa auto? Menționez că e
din București... 

 Restituirea  sumelor  pentru  timbrul  de  mediu  se
realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal
central competent, în perioada 1 septembrie 2018 -
31 martie 2019. 

10 Daca am vandut autoturismul si nu mai am nici un
act al  masinii  (certificatul  de inmatriculare), cum
procedez? 

Dumneavoastră  veți  depune  doar  cererea  de
restituire  în  care  veți,  în  mod  obligatoriu,
elementele  referitoare  la  datele  de  identificare
personale  și  datele  de  identificare  ale
autovehiculului pentru care solicită restituirea taxei
speciale  pentru  autoturisme  și  autovehicule/taxei
pe  poluare  pentru  autovehicule/taxei  pentru
emisiile  poluante  provenite  de  la
autovehicule/timbrului  de  mediu  pentru
autovehicule,  nemaifiind  necesar  să  se  anexeze
copii  ale  documentelor  care  atestă  proprietatea
autovehiculului.
Menționăm  că,  prin  OUG  25/2018  s-a  simplificat
procedura administrativă de restituire a taxei, astfel
încât  în  prezent  este  necesară  doar  cererea.
Modelul de cerere privind restituirea sumelor se va
aproba  prin  ordin  comun,  acesta  urmând  a  fi
publicat  pe  site-ul  nostru www.anaf.ro,  în
secțiunea  ,,Formulare  fiscale  și  ghid  de
completare,, 

11  Bună ziua. În anul 2008 am achitat taxa de
poluare,  în  anul  2013  am  câștigat  în
instanta  returnarea  taxei  și  a  dobânzilor
aferente.  În  2016 am primit  prima tranșă
din taxa și dobânzile aferente. Va rog sa-mi
spuneți  până  la  ce  dată  se  va  restituii
diferența din taxa și dobânzile aferente în
cazul meu? Mulțumesc. 

Sumele  rămase  de  restituit  reprezentând  taxa
specială pentru autoturisme şi  autovehicule,  taxa
pe  poluare  pentru  autovehicule  şi  taxa  pentru
emisiile  poluante  provenite  de  la  autovehicule,
pentru care au fost emise decizii de soluţionare a
cererii de restituire până la intrărarea în vigoare a
OUG 52/2017 se restituie,  din oficiu,  de organele
emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de
la  data  de  29  decembrie  2017  respectiv  data
intrării  în  vigoare  a  normelor  metodologice  de
aplicare a OUG 52/2017. Pentru informaţii  privind
stadiul restituirii vă puteţi adresa instituţiei la care
aţi depus cererea de restituire 

12 Care este modalitatea de plata a cheltuielilor de
judecata? 

Solicitarea  restituirii  cheltuielilor  de  judecata
inscrise  in  hotararile  judecatoresti  definitive,  se
face  impreuna  cu  solicitarea  de  restituire  a
taxei/timbrului de mediu completand corespunzator
cererea  la  puctul  5.  "taxă  specială  pentru
autoturisme  și  autovehicule/  taxă  pe  poluare  pe
autovehicule/  taxă  pentru  emisiile  poluante
provenite  de  la  autovehicule/  timbrul  de  mediu
pentru  autovehicule,  dobânzile  calculate  până  la
data  plății  integrale,  cheltuielile  de  judecată,
precum  și  alte  sume  stabilite  potrivit  Hotărârii
judecătorești nr. " 

13 In 2016 am depus cerere cu actele aferente am
primit prima transă cu tot cu dobânda(din cele 5
transe  promise  )in  2017  nimic,cum  procedez
acum?ori  aștept ca se vor vira banii  in cont?!?!
Mulțumesc ! 

 Sumele  stabilite  prin  hotărârile  judecătoreşti  se
restituie  de  organele  competente  astfel:  taxa
specială pentru autoturisme şi  autovehicule,  taxa
pe  poluare  pentru  autovehicule  şi  taxa  pentru
emisiile  poluante provenite  de la  autovehicule se
restituie în  termen  de  120  de  zile  de  la  data
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depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie
2018 iar timbrul de mediu se restituie în termen de
120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai
devreme de 1 septembrie 2018. 

14 Pot sa va las banii aia acolo si in cazul in care
faceti  vreo  recalculare  peste  ani  si  ani  sa
regularizati  intern? sau  tot  o  sa  ma trezesc  cu
conturile poprite ca deh.. contribuabilul trebuie sa
suporte abuzul 

Cererea de restituire se depune pana la data de 31 august
2018 sub sanctiunea decaderii. Compensarea se face in
baza  unei  cereri  adresate  unitatii  fiscale  in  termenul  de
prescriptie de 5 ani. 

15 Buna ziua! Vreau să stiu dacă soția proprietarului
autoturismului poate depune cererea de restituire
a taxei auto? Va multumesc! 

 Sotia poate depune cererea de restituire doar daca
are imputernicire  din  patrea sotului,  proprietar  al
autoturismului. (art. 18 Cod Procedura Fiscala) 

16 Buna ziua, in luna septembrie 2017 am depus la
ANAF  Dolj  cerere  de  restituire  a  timbrului  de
mediu pentru autovehicul in baza OUG 52/2017.
Am primit raspuns ca in acel moment nu exista
cadrul legal pentru restituirea banilor. Intrebarea
mea  este...mai  este  valabila  acea  cerere  sau
trebuie depuse din nou toate actele? 

Restituirea timbrului de mediu pentru autovehicul se face
în perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019. Pentru
informatii suplimentare va puteti adresa unitatii fiscale. 
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