ANEXA 12

EVIDENŢA
cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numele şi prenumele/Denumirea solicitantului
B - Codul de identificare fiscală
C - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire*2)
D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire
E - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire
F - Suma totală aprobată la restituire potrivit documentului prin care aceasta a fost stabilită*2)
F1...F5 - sume aferente fiecărei tranşe, din care:
F1.1 - suma aferentă tranşei I, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz*3)
F1.2 - suma aferentă tranşei I actualizată cu IPC*4)
F1.3 - dobânda aferentă tranşei I*4)
..........................................................................
F5.1 - suma aferentă tranşei V, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz
F5.2 - suma aferentă tranşei V actualizată cu IPC
F5.3 - dobânda aferentă tranşei V
G - Instituţia care a restituit (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Administraţia Fondului pentru Mediu)
H - Numărul şi data documentului de plată
I - Cuantumul sumei achitate
J - Nr.
K - Data
L - Marca
M - Tipul/Varianta
N - Anul fabricaţiei
O - Nr. de înmatriculare
P - Nr. de identificare
R - Seria cărţii de identitate
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*1) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:
- taxă pe poluare pentru autovehicule;
- taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;
- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
- timbrul de mediu pentru autovehicule;
- taxă neutilizată;
- diferenţe de sume plătite;
- valoarea reziduală a timbrului;
- cheltuieli băneşti;
- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;
- actualizarea sumelor restituite cu indicele preţurilor de consum;
- dobânda cuvenită contribuabilului.

C

D

E

F

12

13

14

15

*2) Se vor menţiona tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire, respectiv:
- Decizia de restituire emisă până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al
ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi
12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite
de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;
- referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la
art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi
a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările ulterioare;
- Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru
autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi
cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti,
prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr.
365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca
obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a
modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor
climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire
a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cu modificările
ulterioare;
- Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri
definitive, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor
stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
- Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de
consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi
schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014, cu modificările ulterioare;
- proces-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa
pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele preţurilor de
consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrul mediului,
apelor şi pădurilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 privind aprobarea
Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
*3) Se va menţiona cuantumul aferent fiecărei tranşe din graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.
*4) Se vor menţiona sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele
judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.

