MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală a Finanțelor Publice ................../
Administrația Finanțelor Publice ......................../
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili .............
Str. ....................... nr. ......., localitatea .................
ÎNŞTIINȚARE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a
sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile
Nr. ......../data .........
Către ........................................
(numele şi prenumele contribuabilului)
C.N.P./NIF .........................
Localitatea ......................................, str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., et. ...., județul/sectorul ...........
Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. ....................... din data de .........................., conform
dispozițiilor*):
( ) art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
( ) art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013;
( ) art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013;
( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele reprezentând taxă pe poluare pentru
autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi
irevocabile,
şi a compensării sumei de ............ lei cu obligațiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma
de ......... lei.
În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentați în data de ................ la
Trezoreria ..........................., cu sediul în str. .......................... nr. ......, județul/sectorul ......................, pentru ridicarea
sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiințare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.
Unitatea Trezoreriei Statului
……………………………………………………………….

Conducătorul unității fiscale
…………………………………………..

Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de
………………………………………
Conducătorul unității Trezoreriei Statului,
………………………………………………………………………..
Data
……………….
Şef Compartiment,
……………………………………………………………………………

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*) Vor fi indicate dispozițiile legale pe care s‐a întemeiat cererea de restituire.

