ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 52/2017 din 4 august 2017
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa
pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și
timbrul de mediu pentru autovehicule
Având în vedere necesitatea reglementării cadrului legal pentru instituirea unei proceduri
de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru
autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și a timbrului
de mediu pentru autovehicule, ca urmare a Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene
pronunțate în Cauza C-586/14, Budișan, prin care s-a statuat, cu privire la Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, că articolul 110 TFUE
trebuie interpretat în sensul că se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă
autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare
anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii, precum și hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii
Europene pronunțate în cauzele C-288/14, Ciup, și C-200/14, Câmpean, prin care s-a statuat că
modalitatea de restituire a sumelor încasate în temeiul legislației naționale contravine principiilor
Uniunii Europene, respectiv principiului cooperării loiale, principiului echivalenței și principiului
efectivității,
ținând cont de jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit
căreia dreptul contribuabilului de a obține rambursarea unor taxe percepute de un stat membru cu
încălcarea dreptului Uniunii reprezintă consecința și completarea drepturilor conferite justițiabililor
de dispozițiile dreptului Uniunii care interzic astfel de taxe, statul membru fiind, așadar, obligat să
ramburseze taxele percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, iar efectul direct al hotărârilor Curții
de Justiție a Uniunii Europene îl constituie obligația statului român și a autorităților fiscale la
restituirea integrală și imediată a taxelor auto nelegal colectate, pentru a evita o posibilă
declanșare a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii
Europene,
având în vedere că, urmare a abrogării prevederilor legate de restituirea taxei auto, în
prezent, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Administrația Fondului pentru Mediu se
confruntă cu popriri și validări de popriri pe conturile organelor fiscale ale Agenției Naționale de
Administrare Fiscală și ale Administrației Fondului pentru Mediu, precum și aplicare de sechestre
pe bunurile instituțiilor, în cadrul procedurilor de executări silite demarate de către contribuabiliicreditori, prin executor judecătoresc, în baza hotărârilor judecătorești obținute, având drept
consecință îngreunarea desfășurării în condiții normale a activității acestora,
ținând cont de faptul că, în vederea recuperării sumelor de la Agenția Națională de Administrare
Fiscală și Administrația Fondului pentru Mediu, contribuabilii au demarat și alte acțiuni, cum ar fi
formularea de plângeri penale și/sau acțiuni în contencios administrativ pentru amendarea
conducătorilor organelor fiscale,
luând în considerare că prin neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situației
există riscul de creștere incontrolabilă a nemulțumirilor cetățenilor care solicită restituirea taxei;
afectare gravă a activității administrațiilor fiscale și a Administrației Fondului pentru Mediu, unde
numărul executărilor crește în fiecare zi, și, implicit, afectarea colectării veniturilor bugetare,
respectiv a execuției bugetare; creștere a nivelului sumelor suplimentare pe care bugetul general
consolidat va trebui să le suporte, reprezentând cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare
silită, dobânzi, care se situează la circa 13 - 36% în raport cu valoarea taxei propriu-zise cerută la
restituire, în situația în care restituirea nu se realizează pe cale administrativă,
întrucât aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare
a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
ART. 1
(1) Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule,
prevăzută la art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin
Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea
nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările
ulterioare, și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au
beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot solicita
restituirea acestora, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data
perceperii și data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent. Nivelul
dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Dreptul contribuabililor prevăzuți la alin. (1) de a cere restituirea se naște la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar
prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările
ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august
2018.
(3) Prin organ fiscal central competent se înțelege Agenția Națională de Administrare
Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv
unitățile subordonate acesteia.
(4) *) În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele
de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită
restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru
autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu
pentru autovehicule.
(4^1) *) Organul fiscal central verifică, în baza de date deținută sau la care are acces, plata
efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa
pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul
de mediu pentru autovehicule, precum și informațiile privind deținerea în proprietate a
autovehiculului și informațiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de
restituire.
(4^2) *** Abrogat
(5) Cererea de restituire se soluționează prin decizie emisă de către organul fiscal central
competent, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare, care se comunică contribuabilului, conform prevederilor art. 47 din Legea
nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează, în baza deciziilor emise de
organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare, astfel:
a) pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie
2018 - 31 decembrie 2018;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie
2019.
(7) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (5) contribuabilii pot face contestație în condițiile
Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la
comunicarea deciziei.
(8) Organul competent, prevăzut la art. 272 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și

completările ulterioare, soluționează contestația în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr.
207/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată
contestatorului.
(9) Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi contestate la instanța judecătorească
de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 2
Prin excepție de la prevederile art. 1, în situația achitării sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1)
de către societățile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către proprietarii
care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.
ART. 3
(1) Hotărârile judecătorești definitive care au ca obiect restituirea sumelor prevăzute la art.
1 alin. (1), pentru care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu au fost emise
decizii de soluționare a cererii de restituire, precum și cele care devin executorii după termenul
prevăzut la art. 1 alin. (2) se aduc la îndeplinire potrivit dispozițiilor stabilite de către instanța
judecătorească, prevederile art. 1 alin. (1), (5) și (7) - (9) aplicându-se în mod corespunzător de
către organul competent, prin decizie emisă de către acesta. Prin organ competent se înțelege
organul fiscal central sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz.
(1^1) Sumele stabilite prin hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) se restituie de
organele competente astfel:
a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de
la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
b) 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.
(2) În cazul hotărârilor judecătorești definitive prin care se stabilesc ca organe competente
pentru soluționarea acestora atât organul fiscal central, cât și Administrația Fondului pentru
Mediu, cererea de restituire se soluționează de către organul competent la care se depune.
(3) Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri
judecătorești sunt cele dispuse de instanța judecătorească sau, după caz, prevederile art. 1 alin. (1)
se aplică în mod corespunzător.
ART. 4
(1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1), art. 3, 5 și 6 se realizează din bugetul de
stat sau din bugetul Fondului pentru mediu, în funcție de bugetul în care s-au făcut venit sumele
încasate, în contul bancar indicat de solicitant în cererea sa de restituire.
(2) Cheltuielile bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, care sunt
în sarcina statului român, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită a sumelor
prevăzute la art. 3 se suportă din bugetul de stat sau din bugetul Fondului pentru mediu, după caz.
ART. 5
(1) Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme și
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 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 prezentei ordonanțe de urgență. Prevederile art. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător.
(2) Sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise
decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la alin. (1) și (2) se
calculează și se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data
perceperii taxelor și data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătorești
definitive sau, după caz, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 1 alin. (1).
ART. 6
În cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările
și completările ulterioare, și pentru care nu au fost emise decizii de soluționare a cererii, sumele se
restituie, din oficiu, de organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a
normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Prevederile art. 1 alin. (1) se
aplică în mod corespunzător.
ART. 7
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice procedură de
executare silită se suspendă de drept până la finele perioadei prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) sau
b), după caz.
ART. 8
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
ministrul mediului și ministrul finanțelor publice aprobă prin ordin comun normele metodologice
de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 9
În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
ministrul mediului și ministrul finanțelor publice aprobă, prin ordin*) comun, modelul de cerere
prevăzut la art. 1 alin. (1).
ART. 10
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. XV din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte
măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie
2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare, și Ordinul
ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice nr. 365/741/2014
privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești
având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule și a modelului și conținutului unor formulare și pentru modificarea
anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului,
ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor
prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de
mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri
definitive și irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 iunie
2014, cu modificările ulterioare.

