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1 Buna ziua! Ce se intampla in cazul in care am vandut
autoturismul inmatriculat pe numele meu DUPA ce am
achitat timbrul de mediu? Am dovada platii in original,
precum si copii ale actelor, dar masina nu mai este pe
numele meu. Am vazut ca este o precizare legata de
cei care nu si-au inmatriculat masina sau nu mai au
dovada platii,  dar nu si  despre cei  care au platit  o
taxa declarata ilegala si care au vandut autoturismul
intre timp. Multumesc! 

Restituirea timbrului  de mediu ,  se face pentru contribuabilii
care  au  achitat  această  taxă  și  care  nu  au  beneficiat  de
restituirea ei, până la intrarea in vigoare a prezentei ordonanțe,
anexând la cererea de restituire copiile cărţii  de identitate a
vehiculului şi  a certificatului de înmatriculare precum şi copia
documentului doveditor al plătii. 

2  Care este termenul limita pentru depunerea cererii?
Şi  unde  anume  se  depune?  Doar  in  localitatea  de
resedinta ( unde a fost achitata taxa) sau se poate si
in Bucuresti? Mulțumesc. 

Cererile se pot depune, sub sancţiunea decăderii, până la data 
de 31 august 2018, la organul fiscal
a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau 
exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este 
înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază 
teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică. 

3 Am cumparat o masina in 2006 din Germania pentru
care am platit  o taxa de aproximativ 4000 lei.  Sunt
eligibil sa primesc banii inapoi? Sau primesc banii pe
taxa doar cei care au cumparat masina dupa 2007? 

Taxa  specială  pentru  autoturisme  se  datora  la  prima
inmatriculare in Romania a autoturismului începând cu data de
1  ianuarie  2007.  În  prevederile  legale  în  vigoare  la  data
respectivă  se preciza  că pentru  autoturismele  a  căror  primă
înmatriculare în România se realizează după data de 1 ianuarie
2007 şi pentru care accizele au fost plătite cu ocazia importului
sau a achiziţionării de pe piaţa internă în cursul anului 2006,
taxa specială nu se mai datorează. 

4 Buna  ziua,  am  achitat  taxa  la  ANAF  in  noiembrie
2016, ma incadrez in aceasta restituire? 

Da,  în  situația  în  care  ați  achitat  timbrul  de  mediu  în  luna
noiembrie 2016, și doriți restituirea acestei taxe puteți solicita
acest  lucru  prin  depunerea  unei  cereri  la  organul  fiscal
competent,  la  care  se  anexeaza,  in  copie,  documentul
doveditor  al  platii  timbrului  de  mediu,  respectiv  chitanta
fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa
ateste  efectuarea  platii  acesteia,  precum  si  copiile  cartii  de
identitate  a  vehiculului  si  a  certificatului  de
inmatriculare.Restituirea  se poate solicita  şi  dacă nu deţineţi
copia documentului de plată 

5 Buna ziua. se restituie ultima forma de taxa, platita
spre  sfarsitul  anului  2016,  si  daca  masina  a  fost
cumparata de noua din Romania (nu a fost dusa de
afara) in 2007,  apoi  cand am cumparat-o eu de la
primul proprietar, am fost nevoit sa platesc taxa. 

 Da,  puteți  solicita  restituirea  timbrului  de  mediu  pentru
autovehicole achitat la sfârșitul anului 2016, dacă a fost achitat
de dvs. la bugetul de stat 

6 Bună ziua. Taxa poate fi recuperată și de cel care a
cumpărat o mașină care avea deja taxa plătită? (Mulți
dintre vânzători au băgat taxa în prețul mașinii, atunci
când au vândut-o.) 

Taxa  specială  pentru  autoturisme  şi  autovehicule,  taxa  pe
poluare  pentru  autovehicule,  taxa  pentru  emisiile  poluante
provenite  de  la  autovehicule  sau  timbrul  de  mediu  pentru
autovehicule, se restituie, în condiţiile legii, contribuabililor care
au achitat taxa respectivă. La cererea de restituire aceştia vor
anexa documentul doveditor al plăţii, precum şi copiile cărţii de
identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. 

7  Buna ziua, putem descarca cererea de restituire de
pe site? puteti da linkul? 

Buna  ziua.  cererea  se  poate  descărca  de  la  următorul
link: https://static.anaf.ro/.../form.../Cerere_OMFP_1672_2017.
pdf 

8 Buna  ziua 
Am achitat  taxa de prima inmatriculare in februarie

 Nu  trebuie  să  depuneţi  o  altă  cerere. 
În cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1)
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2009
In decembrie 2016 am depus cerere pentru restituirea
sumei  in  decursul  a  5  ani  (  conform  legislatiei  in
vigoare de la momentul respectiv) , cerere la care nu
am  primit  nici  o  decizie  .
Mai  sunt  nevoit  sa  fac  o  noua  cerere  conform
legislatiei in vigoare sau se ia in considerare cererea
din  2016?
Precizez faptul ca am solicitat ca virarea sumei sa se
faca in contul sotiei ( am atasat extrasul de cont al
sotiei  )eu  neavand  cont  bancar
Exista  vroa  problema  asupra  celor  mentionate  mai
sus? 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  şi  pentru  care  nu  au  fost  emise
decizii de soluţionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu,
de  organul  fiscal.
Sumele vor fi virate în contul indicat în cererea de restituire. 

9  Cu  ce  data  incepe  restituirea  taxei  de  timbru  de
mediu si care este modalitatea de plata (in transe)? 

Restituirea sumelor pentru timbrul  de mediu se realizează in
baza deciziilor emise de organul fiscal competent, in perioada 1
septembrie  2018  -  31  martie  2019.
Cererile de restituire se depun sub sancțiunea decăderii până la
31.08.2018,  la  organul  fiscal  competent.
Suma se restituie integral la care se adaugă dobânzile pentru
perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii. 

10 Depunerea dosarului  si  recuperarea sumei  se poate
face  de  o  persoana  cu  procura  /imputernicire
notariala? 

Da. Cererea de restituire însoţită de documentele justificative
poate  fi  depusă  prin  intermediul  unui  împuternicit  la  sediul
organului  fiscal,  împuternicitul  fiind  obligat  să  depună  la
organul fiscal  actul  de împuternicire, în original  sau în copie
legalizată.  De  asemenea,  cererea  de  restituire  însoţită  de
documentele  justificative  poate  fi  transmisă  prin  poștă  cu
confirmare de primire. 

11 Buna ziua.Chitanta originala  de plata a taxei  nu se
mai  gaseste.  Se  poate  solicita  duplicat  de  la
Trezoreria  unde  s-a  efectuat  initial  plata?  Va
multumesc. 

Nu  este  necesar  să  solicitaţi  un  duplicat  al  documentului
doveditor al  plăţii.  În situaţia în care nu anexați documentul
doveditor  al  plăţii,  unitatea  fiscală  va  efectua  verificarea
existenţei acestuia în baza de date deţinută. 

12  Bună ziua. Se poate solicita restituirea taxei plătită în
2008 chiar dacă nu mai dețin dovada plății? 

În situaţia în care nu anexați  documentul doveditor al plăţii,
unitatea  fiscală  va  efectua  verificarea  existenţei  acestuia  în
baza de date deţinu 

13 Buna ziua.Am facut cerere in 2016, in ianuarie 2017
am primit decizia cu esalonarea platilor, iar in martie
2017, am primit raspuns ca nu mai exista cadru legal
pentru aplicarea acesteia. Mai este necesar sa fac alta
cerere de restituire? Multumesc 

Nu  este  necesar  să  mai  îndepliniţi  alte  formalităţi.  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 Ordonanţei
de  urgenţă  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 acestei
ordonanţe  de  urgenţă.  Dacă  sumele  rămase  de  restituit,
reprezentă  timbrul  de  mediu  termenul  de  restituire  este  de
maximum un an de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe. 

14 Am  depus  cererea  de  restituire  in  prima  zi  dupa
intrarea in vigoare a OMFP 1672 / 2017 prin care a
fost aprobat modelul de cerere pentru restiturea taxei
speciale.
Platile  vor  fi  efectuate  dupa 01.01.2018  in  ordinea
depunerii cererilor de restituire sau dupa alt criteriu ? 

Soluţionarea cererii  de restituire  depusă de dvs.  se va face,
potrivit  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  de
urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, care sunt în curs de avizare,
printr-o decizie emisă de către organul fiscal, în conformitate
cu prevederile Legii  nr.  207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care vi se va
comunica conform prevederilor art. 47 din acelaşi act normativ.

15 Buna ziua. Am platit taxa de timbru pentru masina.
Am vandut masina , si nu am tinut copie dupa talonul
pe numele meu. Se cere copie carte si copie talon, pe
langa  chitanta.  Trebuie  sa  anexez  o  copie  dupa
talonul cu noul proprietar ? Se pot depune actele fara
prezenta copiei de talon ? Multumesc 

 Taxa  specială  pentru  autoturisme  şi  autovehicule,  taxa  pe
poluare  pentru  autovehicule,  taxa  pentru  emisiile  poluante
provenite  de  la  autovehicule  sau  timbrul  de  mediu  pentru
autovehicule, se restituie, în condiţiile legii, contribuabililor care
au achitat taxa respectivă. La cererea de restituire aceştia vor
anexa documentul doveditor al plăţii, precum şi copiile cărţii de
identitate a vehiculului  şi  a certificatului de înmatriculare din
care  sa  reiasă  calitatea  contribuabilului  de  fost  sau  actual
proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea
sumelor 

16 Bună ziua! În urma hotărârii judecătorești 5835/2014 Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru
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am câștigat restituirea taxei. În luna aprilie 2016 am
primit prima tranșă din taxa și dobânzile aferente. Din
câte  observ  noua  Ordonanță  de  urgenta  nu  face
referire  la  aceasta  categorie.  Vă  rog  să-mi  spuneți
când voi primii diferența rămasă și dacă aceasta se va
rambursa  integral  sau  în  tranșe  conform graficului.
Mulțumesc. 

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 Ordonanţei
de  urgenţă  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 acestei
ordonanţe  de  urgenţă.  Dacă  este  vorba  despre  timbrul  de
mediu, sumele rămase de restituit, se restituie, din oficiu, de
organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an
de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă. 

17 Se poate restitui  taxa auto in cazul  in care nu mai
sunt  proprietarul  masinii?  Precizez  ca  taxa  a  fost
achitata  la  momentul  respectiv  si  nu  am  solicitat
restituirea ei niciodata. De ce acte as avea nevoie in
cazul unui raspuns afirmativ. Acestea trebuie sa fie in
original? Multumesc 

 Da,  puteți  solicita acest  lucru prin  depunerea unei  cereri  la
organul  fiscal  competent,  la  care  se  anexeaza,  in  copie,
documentul doveditor al platii respectiv chitanta fiscala/ordinul
de  plata  si  extrasul  de  cont,  dupa  caz,  care  sa  ateste
efectuarea platii acesteia, precum si copiile cartii de identitate a
vehiculului  si  a  certificatului  de  inmatriculare.Restituirea  se
poate solicita şi dacă nu deţineţi copia documentului de plată. 

18 Bună ziua! Eu am primit deja transa 1 din cele 5 și am
o adresă de la dvs. de stopare în iunie a.c. a plăților
din  cauza  acelei  OG,  mai  este  necesar  sa  fac  altă
cerere sau plățile se vor relua de la sine. Mulțumesc! 

 Nu  este  necesar  să  mai  îndepliniţi  alte  formalităţi.  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 Ordonanţei
de  urgenţă  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 acestei
ordonanţe  de  urgenţă.  Dacă  sumele  rămase  de  restituit,
reprezentă  timbrul  de  mediu  termenul  de  restituire  este  de
maximum un an de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe. 

19 Pentru un autoturism dauna totala, care a fost casat,
se  poate  cere  restituirea  timbrului  de  mediu  fara
prezentarea talonului, care nu mai exista? 

Având în  vedere că  Ordonanţa de urgenţă  a  Guvernului  Nr.
52/2017 privind restituirea 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,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  nu  reglementează  o
astfel  de  situaţie,  considerăm  că,  pentru  a  benficia  de
restituirea  taxei,  la  cererea  de  restituire  trebuie  să  anexaţi
toate  documentele  stabilite  prin  actul  normativ  menţionat,
respectiv  copiile  cărţii  de  identitate  a  vehiculului  şi  a
certificatului de înmatriculare. Considerăm că acele copii le-aţi
putea solicita societăţii de asigurare care v-a despăgubit 

20 S.a  vandut  autoturismul.  Actualul  proprietar  imi  da
actele masinii pentru a le depune la cerere. Numai ca
numele din certificatul de înmatriculare nu coincide cu
numele dupa chitanța. Pot depune cerere de restituire
pe  numele  celui  care  a  achitat  taxa?  Multumesc
anticipat. 

Da, restituirea timbrului de mediu se face contribuabililor care
au  achitat  această  taxă  și  care  vor  anexa  la  cererea  de
restituire documentul doveditor al plăţii, precum şi copiile cărţii
de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare din
care sa  reiasă calitatea contribuabilului  de fost  proprietar  al
autovehiculului  pentru  care  se  solicită  restituirea  sumelor.Se
poate depune cererea şi în situaţia în care contribuabilul nu mai
deţine copia documentului doveditor al plăţii 

21 Am achitat  taxa de prima inmatriculare in februarie
2009
In decembrie 2016 am depus cerere pentru restituirea
sumei  in  decursul  a  5  ani  (  conform  legislatiei  in
vigoare de la momentul respectiv) , cerere la care nu
am  primit  nici  o  decizie  .
Mai  sunt  nevoit  sa  fac  o  noua  cerere  conform
legislatiei in vigoare sau se ia in considerare cererea
din  2016?
Precizez faptul ca am solicitat ca virarea sumei sa se
faca in contul sotiei ( am atasat extrasul de cont al
sotiei )eu neavand cont bancar la momentul respectiv
Exista  vreo  problema  asupra  celor  mentionate  mai
sus? 

Nu  trebuie  să  depuneţi  o  altă  cerere. 
În cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  şi  pentru  care  nu  au  fost  emise
decizii de soluţionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu,
de  organul  fiscal.
Sumele vor fi virate în contul indicat în cererea de restituire. 

22 La  data  de  04.05.2017  am  depus  solicitare  de Nu  trebuie  sa  depuneţi  altă  cerere.
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restituire  a  taxei  timbrului  de  mediu  insotita  de
Hotarare  Judecatoreasca  executorie  a  Tribunalului
Dolj. Nu am primit decat o adresa de inregistrare a
cererii mele. Trebuie sa revin cu o noua cerere ? 

În cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  şi  pentru  care  nu  au  fost  emise
decizii de soluţionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu,
de organul fiscal în termen de 120 de zile de la data depunerii
cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018. 

23 Buna ziua, Daca o societate comerciala a platit taxa
de prima inmatriculare sau cum se numea in 2007 si
intre timp a vandut autovehicolul respectiv, mai poate
recupera aceasta taxa? Va multumesc! 

Taxa  specială  pentru  autoturisme  şi  autovehicule,  taxa  pe
poluare  pentru  autovehicule,  taxa  pentru  emisiile  poluante
provenite  de  la  autovehicule  sau  timbrul  de  mediu  pentru
autovehicule,  se  restituie,  în  condiţiile  legii,  contribuabililor,
persoane fizice sau juridice, care au achitat taxa respectivă. La
cererea de restituire aceştia vor anexa documentul doveditor al
plăţii,  precum şi  copiile  cărţii  de identitate a vehiculului  şi  a
certificatului  de  înmatriculare  din  care  sa  reiasă  calitatea
contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului
pentru care se solicită restituirea taxei respective. 

24 Pentru o masina achizitionata din NON UE se poate
cere restituirea taxei? 

Da,  la  cerere,  taxa  se  restituie  pentru  toate  autovehiculele
pentru care s-a achitat aceasta la prima înmatriculare. 

25 Buna ziua, daca am platit taxa de mediu in anul 2013
se poate face cerere de restituire? 

 Da,  restituirea  se  face  pentru  contribuabilii  care  au  achitat
această taxă și care nu au beneficiat de restituirea ei, până la
intrarea in vigoare a prezentei ordonanțe, anexând la cererea
de  restituire  copiile  cărţii  de  identitate  a  vehiculului  şi  a
certificatului  de  înmatriculare  precum  şi  copia  documentului
doveditor al plătii. 

26 Am achitat taxa in octombrie 2014.Ma incadrez sa cer
restituirea ei? 

Da,  restituirea  se  face  pentru  contribuabilii  care  au  achitat
această taxă și care nu au beneficiat de restituirea ei, până la
intrarea in vigoare a prezentei ordonanțe, anexând la cererea
de  restituire  copiile  cărţii  de  identitate  a  vehiculului  şi  a
certificatului  de  înmatriculare  precum  şi  copia  documentului
doveditor al plătii. 

27 Buna ziua .În urma citirii răspunsurilor de mai sus nu
precizați  clar  daca  in  cazul  vânzării  mașinii  avem
dreptul sa depunem cererea daca nu mai avem copie
după talon sau carte .Va rugam precizați opinia clară
ce  facem  in  situatia  aceasta  in  conditiile  in  care
figuram in  baza de date  a  dvs  cu plata  efectuată!
multumesc 

La  cererea  de  restituire  contribuabilii  vor  anexa  obligatoriu
copiile  cărţii  de  identitate  a  vehiculului  şi  a  certificatului  de
înmatriculare  din  care  sa  reiasă  calitatea  contribuabilului  de
FOST  sau  ACTUAL  proprietar  al  autovehiculului  pentru  care
se solicită  restituirea  sumelor  .  Anexarea  documentului
doveditor  al  plăţii  este  opţională,  dar  dacă  contribuabilul  o
deţine acest document facilitează identificarea plăţi în baza de
date 

28 Daca am vandut masina in cei 9 ani care au trecut de
cand am platit taxa, cum sa fac rost de copia dupa
CIV si talon??? 

Contribuabilii pot solicita restituirea sumelor reprezentând taxa
auto  prin  depunerea,  la  organul  fiscal  competent  din
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a cereri
de  restituire  şi  a  documentaţiei  necesare. 
Cererea  de  restituire  se respinge  de  către  organul  fiscal
competent  prin  emiterea  deciziei  de  respingere  a  cererii  de
restituire,  în  situaţia  în  care  contribuabilul  nu  anexează  la
cererea de restituire documentele prevăzute de lege. 

29 Buna ziua. Daca au trecut 5 ani de la plata taxei de
poloare  se  mai  poate  face  cerere?  Am  vb  cu  un
avocat si a zis ca s-a prescris si nu mai pot recupera. 

Da puteti depune cererea. În conformitate cu art.1 alin (2) din
OG 52/2017  dreptul  contribuabililor  de  a  cere restituirea  se
naşte  la  data  intrării  în  vigoare  a  ordonanţei,  indiferent  de
momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la
prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările  ulterioare,  cererile  de  restituire  se  depun,  sub
sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018. 

30 Buna ziua. Am castigat in instanta recuperarea taxei
de  mediu  plătită  în  2009  dar  cand  sa  o  primesc
guvernul Ponta a emis o ordonanță de urgență prin
care a stabilit că restituirea se face în cuantum de 20
% pe an deci în cinci ani. Până acum am primit pt 3
ani. Intrebarea era dacă pot primi acum pt ceilalți doi
ani rămași intr-o singura transa și dacă se poate ce
trebuie să fac ? 

Sumele  rămase  de  restituit  din  taxa  pe  poluare  pentru
autovehicule pentru care au fost emisă decizia de soluţionare a
cererii de restituire până la data intrării în vigoare a Ordonanţei
de urgenţă nr. 52/2017, se restituie, din oficiu, de organul fiscal
central competent, în termen de 120 de zile de la data intrării
în  vigoare  a  normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG
52/2017, norme care se află în curs de avizare . 

31 Se mai poate solicita restituirea taxei in cazul in care
am vandut  intre  timp autoturismul  pentru  care  am

Da,la  cererea  de  restituire  trebuie  să  anexaţi  documentul
doveditor  al  plăţii,  precum  şi  copiile  cărţii  de  identitate  a
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facut plata taxei de poloare? vehiculului şi a certificatului de înmatriculare din care sa reiasă
calitatea  contribuabilului  de  fost  sau  actual  proprietar  al
autovehiculului  pentru  care  se  solicită  restituirea  sumelor  .
Restituirea se poate solicita şi în situaţia în care nu mai deţineţi
documentul de plată 

32 Bună ziua. Va rog sa-mi spuneti cum procedez dacă
am vândut mașina. Mulțumesc. 

Trebuie să completaţi o cerere. de restituire .La aceasta se vor
anexa documentul doveditor al plăţii, precum şi copiile cărţii de
identitate a vehiculului  şi  a certificatului de înmatriculare din
care sa  reiasă calitatea contribuabilului  de fost  proprietar  al
autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor 

33 Buna  ziua,  acum  3  ani  am  castigat  in  instanta
restituirea taxei auto. S-a stabilit sa primesc taxa in 5
rate anuale, Am primit primele 2 rate dar anul acesta
inca nu au intrat banii. Va rog sa imi spuneti de ce
avem aceasta intarziere? De asemenea, de ce nu se
acorda dobanda fiscala pt perioada de timp in care
Statul  s-a  folosit  de  banii  nostri  luati  ilegal?
Multumesc 

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 Ordonanţei
de  urgenţă  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 acestei
ordonanţe  de  urgenţă.  Dacă  sumele  rămase  de  restituit,
reprezentă  timbrul  de  medi  termenul  de  restituire  este  de
maximum un an de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe
de  urgenţă.
Dobânzile datorate  contribuabililor  în cazul  restituirii  sumelor
stabilite  prin  hotărâri  judecătoreşti  sunt  cele  dispuse  de
instanţa  judecătorească  sau,  după  caz,  dobânzile  datorate
pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii
taxei. 

34 Am castigat in instanta restituirea taxei platita in 2015
si  am  primit  hotararea  judecatoreasca  legalizata  in
Iulie 2017! Am depus cererea de restituire publicata
prin OUG 52/2017 in August 2017 si conform Art.3,
alin.1  din  aceasta  Ordonanta,  cand  se  va  efectua
restituirea taxei? 

Sumele  stabilite  prin  hotărârile  judecătoreşti  reprezentând
timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestuia
în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu
mai devreme de 1 septembrie 2018. 

35  In cazul in care un SRL a achizitionat prin leasing un
autoturism, iar timbrul  de mediu a fost achitat prin
intermediul  firmei  de  leasing,  care  ne-a  refacturat
aceasta taxa. Cine poate cere restituirea taxei auto?
Am solicitat si avem copia ordinului de plata prin care
societatea  de  leasing  a  achitat  taxa.  Putem noi  sa
solicitam sa ne fie virat in contul societatii acesti bani?

 În situaţia achitării timbrului de mediu de către societăţile de
leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către
proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de
leasing financiar. 

36 Am facut cerere pentru restituirea taxei de poluare în
mai  2016 pentruSumatra de 3900 roni  am primit o
transa de 1300 roni apoi am înteles ca sa întrerupt
acea  decizie,acum trebuie  sa  fac  totul  de  la  capat
sau?Multumesc astept un raspuns.. 

Nu este necesar să mai întreprindeţi  alte formalităţi.  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 Ordonanţei
de  urgenţă  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 acestei
ordonanţe de urgenţă. 

37 Cei care au achitat timbrul de mediu dar intre timp au
instrainat masina mai pot recupera banii  achitati  pe
acest timbru ? Mentionez ca nu mai am copii  dupa
actele masinii. 

Contribuabilii  pot  solicita  restituirea  sumelor  reprezentând
timbrul de mediu prin depunerea, la organul fiscal competent
din subordinea Agenţiei  Naţionale  de Administrare  Fiscală,  a
cereri  de  restituire  şi  a  documentaţiei  necesare. 
Cererea  de  restituire  se  respinge  de  către  organul  fiscal
competent  prin  emiterea  deciziei  de  respingere  a  cererii  de
restituire,  în  situaţia  în  care  contribuabilul  nu  anexează  la
cererea de restituire documentele prevăzute de lege. 
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