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 ...........
Aprob
Conducătorul unității fiscale,
..............................
REFERAT
privind determinarea diferenței de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor
stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile
Nr. ......../data ..............
În temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanța de
urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de
instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi
schimbărilor climatice şi al viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013, şi având în vedere
Cererea de restituire nr. …………………..... din data de ................... depusă de către .....................................................,
CIF ..................................................., însoțită de documentația prevăzută în anexă, precum şi*):
( ) Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. .................... din data de ......................., a fost
achitată ………………............**), în cuantum de ……………........ lei, în cazul înmatriculării/transcrierii
autoturismului/autovehiculului marca ...................................., tipul/varianta ......................................, fabricat în anul
......., având numărul de înmatriculare ....................., numărul de identificare ................................................., seria
cărții de identitate ............................................................;
( ) Referatul privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule nr. ................... din data de
......................, potrivit căruia taxa este în cuantum de ....................... lei;
( ) Documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice
nr. ................... din data de ........................../Documentul eliberat de Corpul experților tehnici privind rezultatul
evaluării individuale a autovehiculului nr. ..................... din data de ............................***),
( ) Hotărârea judecătorească nr. ................ din data de ....................., emisă de
...................................................................., definitivă şi irevocabilă, propunem aprobarea sumei de ................ lei,
reprezentând****):
( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;
( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;
( ) diferențe de sume plătite;
( ) valoare reziduală a timbrului;
( ) cheltuieli băneşti;
( ) alte cheltuieli ocazionate de executarea silită.
În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului
care solicită restituirea, suma aprobată pentru restituire va fi diminuată cu aceste obligații fiscale restante, care vor fi
stinse prin compensare potrivit legii.
Şeful compartimentului,
Semnătura ...................
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Întocmit la data de ..............
Inspector,
...................

*) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinării diferenței de taxe plătită/plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a
sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.
**) Va fi indicată taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule care a fost plătită/plătit prin documentul menționat, respectiv: taxa pe poluare pentru
autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru
autovehicule.
***) Se va indica unul dintre cele două documente, după caz.
****) Va fi indicată natura sumei aprobate la restituire.

