
Guvernului nr. 1.061/2010, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 751 din 10 noiembrie 2010.

Art. 5. — La data de 24 decembrie 2010 a intrat în vigoare

Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii

Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității

organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat

la București la 28 septembrie 2009, ratificat prin Legea

nr. 251/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 854 din 21 decembrie 2010.

Art. 6. — La 10 februarie 2011 a intrat în vigoare Acordul

dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind

cooperarea în domeniul comunicațiilor și societății

informaționale, semnat la București la 10 iunie 2010, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2010, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 12 noiembrie 2010.

Art. 7. — La data de 17 februarie 2011 a intrat în vigoare

Protocolul de colaborare în domeniul migrației și azilului între

Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul

Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chișinău la

15 octombrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 91/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 107 din 10 februarie 2011.

Art. 8. — La data de 28 februarie 2011 a intrat în vigoare

Protocolul dintre Ministerul Apărării Naționale din România

și Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind

colaborarea între forțele aeriene, semnat la București la

29 martie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 815/2010, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 581 din 17 august 2010.

Art. 9. — La 2 martie 2011 a intrat în vigoare, pentru

România, Convenția privind drepturile persoanelor cu

dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a

Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă

spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la

26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din

26 noiembrie 2010.

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

București, 1 aprilie 2011.

Nr. 333.
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 986/2008

pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008

pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, cu modificările și

completările ulterioare, și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii

privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008,

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum

urmează:

1. Anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea taxei pe

poluare pentru autovehicule” se modifică după cum

urmează:

a) La capitolul I punctul 1.3, litera a) va avea următorul

cuprins:

„a) ca urmare a solicitării persoanei fizice sau juridice care

intenționează să efectueze prima înmatriculare a unui

autovehicul în România, să repună în circulație un autovehicul

după încetarea exceptării ori scutirii sau să reintroducă în parcul

auto național un autoturism scos din parcul auto național pentru

care s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei;”.

b) Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II 
Stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule 
la prima înmatriculare în România, la repunerea 

în circulație a unui autovehicul după încetarea exceptării
ori scutirii sau la reintroducerea în parcul auto național 

a unui autoturism scos din parcul auto național”

c) La capitolul II, punctul 2.12 va avea următorul cuprins:

„2.12. Taxa pe poluare calculată de organul fiscal prin decizia

comunicată contribuabilului se achită în condițiile prevăzute de

art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada plății taxei

se prezintă autorității competente pentru înmatricularea

autovehiculului, pentru repunerea în circulație a autovehiculului

după încetarea exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea

în parcul auto național a unui autoturism scos din parcul auto

național, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul

auto național, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală

a taxei.”

d) La anexa nr. 2, nota de subsol va avea următorul

cuprins:

„*) Se completează cu: 

I — solicitare inițială de stabilire a taxei pe poluare în vederea primei

înmatriculări în România;

R — pentru repunerea în circulație a unui autovehicul după încetarea

exceptării ori scutirii; sau 

RI — pentru reintroducerea în parcul auto național a unui autoturism scos

din parcul auto național pentru care s-a restituit valoarea reziduală a taxei.”

2. Anexa nr. 2 „Referat de calcul al taxei pe poluare

pentru autovehicule” se modifică și se înlocuiește cu anexa

nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 „Decizie de calcul al taxei pe poluare

pentru autovehicule” se modifică și se înlocuiește cu anexa

nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.



4. Anexa nr. 4 „Decizie de calcul al taxei pe poluare

pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de

leasing” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care

face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Direcția generală proceduri pentru administrarea

veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării

creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației,

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și

direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a

municipiului București din cadrul Agenției Naționale de

Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Verificat

Funcția ...............

Numele și prenumele ................

Data ...............

Semnătura .............

Întocmit

Funcția ...............

Numele și prenumele ................

Data ...............

Semnătura .............
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Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar 

București, 4 aprilie 2011. 

Nr. 1.957.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 986/2008)

1)

Se bifează situația în cauză.

2)

Se detaliază modul de calcul al taxei pe poluare.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală .........................

Nr. ........................../.....................................

Aprobat

Director executiv adjunct coordonator/

Șef administrație adjunct coordonator,

...................................

R E F E R A T

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule

Prin Cererea înregistrată sub nr. ....../.............., ..............................................., cod de identificare fiscală ..............................., 

(denumirea contribuabilului)

având domiciliul fiscal în localitatea .................................................., str. ................................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. .....,

județul/sectorul ........................ solicită

1)

:

� stabilirea, în temeiul dispozițiilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe

poluare pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, a taxei pe poluare pentru prima înmatriculare în România a

autovehiculului, pentru repunerea în circulație a unui autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea

în parcul auto național a unui autoturism scos din parcul auto național;

� restituirea, în temeiul dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările și completările

ulterioare, a valorii reziduale a taxei pe poluare, în situația scoaterii autovehiculului din parcul auto național;

� restituirea, în temeiul dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările și

completările ulterioare, a diferenței dintre taxa specială pentru autoturisme și autovehicule și taxa pe poluare pentru autovehicule;

� restituirea, în temeiul dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările și

completările ulterioare, a diferenței de taxă rezultate în urma contestării taxei pe poluare.

Pentru stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule au fost depuse de contribuabil următoarele documente:

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Pe baza documentației depuse, a elementelor de calcul prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008, cu

modificările și completările ulterioare, și de Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008

pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, cu modificările și

completările ulterioare, au rezultat următoarele

2)

:

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................



ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 986/2008)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală .........................

Nr. de înregistrare ..........................

Data ......./......./......

D E C I Z I E

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule

Denumirea/Numele și prenumele contribuabilului: .........................................................................................................

Cod de identificare fiscală ...................................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ..................................., str. ................................... nr. ......, bl. .........., sc. ......., ap. ........,

județul/sectorul ...................................

Ca urmare a Cererii dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr. ............, prin care ați solicitat calcularea taxei pe

poluare pentru autovehicule, în vederea efectuării primei înmatriculări în România a autovehiculului/pentru repunerea în circulație

a unui autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea în parcul auto național a unui autoturism scos

din parcul auto național, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s-a restituit ultimului proprietar

valoarea reziduală a taxei ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................,

din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare

pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, a rezultat

TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, în sumă de ................................... lei.

La stabilirea taxei s-au avut în vedere următoarele

1)

:

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit

art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din același act normativ.

Dacă autovehiculul pentru care se efectuează înmatricularea face obiectul unei achiziții intracomunitare și acesta

îndeplinește condițiile prevăzute de art. 125

1

alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoștință că:

Pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și

care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să

depună la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 156

3

din Legea nr. 571/2003, cu modificările

și completările ulterioare, și să facă plata taxei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nașterea exigibilitatea

operațiunii.

De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153

1

din Legea nr. 571/2003, cu

modificările și completările ulterioare, și care au obligația plății taxei pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport care

nu sunt considerate noi conform art. 125

1

alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, au obligația

să depună Decontul special de TVA pentru respectivele achiziții intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport

în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente achiziției

intracomunitare.

Aprobat

Funcția ................................................

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila ........................

Avizat

Funcția ................................................

Numele și prenumele ..........................

Semnătura ........................

Întocmit

Funcția ................................................

Numele și prenumele ..........................

Semnătura ........................

Cod: 14.13.02.50

1)

Se detaliază modul de calcul al taxei pe poluare.

Număr de înregistrare 

ca operator de date cu 

caracter personal .....



ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 986/2008)

D E C I Z I E

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

Denumirea/Numele și prenumele contribuabilului: .........................................................................................................

Cod de identificare fiscală ...................................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ..................................., str. ................................... nr. ......, bl. .........., sc. ......., ap. ........,

județul/sectorul ...................................

Ca urmare a Cererii dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr. .........................., prin care ați solicitat calcularea

taxei pe poluare pentru autovehiculele cuprinse în Centralizatorul privind autovehiculele în leasing anexat la cerere, în vederea

efectuării primei înmatriculări în România a autovehiculelor, pentru repunerea în circulație a unui autovehicul după încetarea

exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea în parcul auto național a unui autoturism scos din parcul auto național, din aplicarea

elementelor de calcul prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru

autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, a rezultat

TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit

art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din același act normativ.

Dacă autovehiculele pentru care se efectuează înmatricularea fac obiectul unei achiziții intracomunitare și acestea

îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 125

1

alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare (Codul fiscal), cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoștință că:

Pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și

care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal trebuie să depună la organul fiscal competent Decontul special

de TVA, potrivit prevederilor art. 156

3

din Codul fiscal, și să facă plata taxei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în

care ia nașterea exigibilitatea operațiunii.

De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153

1

din Codul fiscal și care au obligația

plății taxei pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125

1

alin. (3) din

Codul fiscal au obligația să depună Decontul special de TVA pentru respectivele achiziții intracomunitare înainte de înmatricularea

mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei

aferente achiziției intracomunitare.

Aprobat

Funcția ................................................

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila ........................

Avizat

Funcția ...............................................

Numele și prenumele ..........................

Semnătura .........................................

Întocmit

Funcția .................................................

Numele și prenumele ...........................

Semnătura ...........................................

Cod: 14.13.02.50/1

Anexă 
la Decizia nr. ......

Denumirea contribuabilului ..........................

Cod de identificare fiscală ..........................

Domiciliul fiscal ..........................

Centralizator privind taxa pe poluare calculată pentru autovehiculele în leasing

(anexă la Cererea nr. ....../......)

Nr. 

crt.

Categoria Marca

Tip/

Variantă

Serie șasiu/

Număr de

identificare

Număr de

omologare

Data primei

înmatriculări

Capacitatea

cilindrică

(cm

3

)

Valoarea combinată 

a emisiei de CO

2

(grame/km)

Motor diesel

echipat cu filtru 

de particule

Dotare 

(aer condiționat/

ABS/airbag)

Taxa pe

poluare

— lei —

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală .........................

Nr. de înregistrare ..........................

Data ......./......./......

Număr de înregistrare 

ca operator de date cu 

caracter personal .....




