
ORDIN   Nr. 418 din  8 iunie 2007
pentru aprobarea Procedurii privind calculul taxei speciale pentru autoturisme i

autovehicule
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 448 din  2 iulie 2007

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor,
    având în vedere prevederile art. 214^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, precum i prevederile pct. 31^2 de la titlul VII din
Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  Procedura privind calculul taxei speciale pentru autoturisme i autovehicule,
prev zut  în anexa care face parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal , Direc ia general  a tehnologiei informa iei i Direc ia
general  a contabilit ii publice i a sistemului de decont ri în sectorul public din cadrul
Ministerului Economiei i Finan elor, Direc ia general  de administrare a marilor
contribuabili, direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a municipiului
Bucure ti, precum i, dup  caz, direc iile de specialitate din cadrul Ministerului
Economiei i Finan elor i al Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul economiei i finan elor,
                            Varujan Vosganian

    Bucure ti, 8 iunie 2007.
    Nr. 418.

    ANEXA 1

                              PROCEDUR
privind calculul taxei speciale pentru autoturisme i autovehicule

    1. (1) Persoanele fizice i juridice care datoreaz  taxa special  pentru autoturisme i
autovehicule pot solicita organului fiscal competent calculul acesteia pe baza c ii de
identitate a vehiculului, prezentat  în original.



    (2) Taxa special  pentru autoturisme i autovehicule datorat  de persoanele fizice sau
juridice cu ocazia primei înmatricul ri în România se calculeaz  de c tre organul fiscal
competent la punctele organizate în cadrul unit ilor Trezoreriei Statului.
    (3) Prin organ fiscal competent se în elege unitatea fiscal  competent  în administrarea
persoanei fizice/juridice sau, în cazul persoanelor fizice neînregistrate fiscal, unitatea în a

rei raz  teritorial  acestea î i au domiciliul/re edin a.
    2. (1) Calculul taxei speciale se face pe baza urm toarelor elemente, cuprinse în cartea
de identitate a vehiculului:
    a) categoria autovehiculului, înscris  la rândul 1. Pentru autoturismele/autovehiculele
prev zute la art. 214^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, se înscrie una dintre categoriile de autovehicule:
M1/N1/N2/N3/M2/M3;
    b) norma de poluare, reprezentat  de ultimele dou  caractere ale num rului de
omologare înscris la rândul 5, cu urm toarea semnifica ie pentru autovehicule:
    - E0 sau R0: Non Euro;
    - E1 sau R1: Euro 1;
    - E2 sau R2: Euro 2;
    - E3 sau R3: Euro 3;
    - E4 sau R4: Euro 4;
    c) capacitatea cilindric , înscris  la rândul 10 "Motorul" (cilindree-cm^3);
    d) anul de fabrica ie, înscris la rândul 5.
    În cazul autoturismelor/autovehiculelor noi, pentru care anul de fabrica ie este diferit
de cel al vânz rii/înmatricul rii, vechimea se stabile te dup  cum urmeaz :
    - în situa ia în care în cartea de identitate a autoturismului/autovehiculului este înscris
ca an de fabrica ie anul imediat urm tor celui în care s-a efectuat achizi ia, se consider
anul achizi iei ca fiind acela i cu anul de fabrica ie;
    - în situa ia în care înmatricularea autoturismului/autovehiculului nou, care nu a mai
fost niciodat  înmatriculat, intervine dup  o perioad  mai mare de un an de la data
fabrica iei, se consider  vechimea ca fiind de pân  la un an. Acest fapt va fi dovedit prin
prezentarea documentului eliberat de vânz tor în acest sens.
    (2) Calculul taxei speciale se face în conformitate cu metodologia prev zut  în Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, utilizându-se
aplica ia informatic  realizat  de c tre Direc ia general  a tehnologiei informa iei în acest
scop.
    3. Modul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme i autovehicule se reflect  în
documentul prev zut în anexa care face parte integrant  din prezenta procedur .
    4. (1) Documentul privind modul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme i
autovehicule se emite în regim de asisten  contribuabililor, se elibereaz  pe loc
solicitantului i nu poart tampila unit ii fiscale.
    Documentul se editeaz  în dou  exemplare, cu ajutorul aplica iei informatice:
    - un exemplar se p streaz  de organul fiscal competent, împreun  cu o copie a c ii de
identitate a vehiculului. Copia c ii de identitate se certific  de c tre organul fiscal
pentru conformitate cu originalul;
    - un exemplar se înmâneaz  solicitantului.
    (2) Pe baza documentului privind modul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme
i autovehicule, persoana fizic  sau juridic  efectueaz  plata taxei în contul de venituri al



bugetului de stat deschis la unit ile Trezoreriei Statului, prin modalit ile prev zute de
lege.
    5. Persoanele din cadrul organului fiscal competent desemnate s  utilizeze aplica ia
informatic  prev zut  la pct. 2 i s  semneze documentul prev zut în anexa la prezenta
procedur  se stabilesc prin decizie a conduc torului organului fiscal.

    ANEXA 1
    la procedur

______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      Modul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme i autovehicule    |
|                                                                              |
| 1. Datele privind vehiculul:                                                 |
|    a) numele, prenumele/denumirea de in torului ..........................;  |
|    b) categoria autovehiculului ..........................................;  |
|    c) seria c ii de identitate .........................................;  |
|    d) norma de poluare ...................................................;  |
|    e) capacitatea cilindric  .............................................;  |
|    f) vârsta vehiculului ................................................ .  |
| 2. Modul de calcul al taxei speciale:                                        |
|    ........................................................................  |
|    ........................................................................  |
| 3. Taxa special  datorat  ........................................... (lei)  |
|                                                                              |
|                                            Întocmit                          |
|                                            Numele i prenumele ............  |
|                                            Func ia ........................  |
|                                            Semn tura ......................  |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      Modul de calcul al taxei speciale pentru autoturisme i autovehicule    |
|                                                                              |
| 1. Datele privind vehiculul:                                                 |
|    a) numele, prenumele/denumirea de in torului ..........................;  |
|    b) categoria autovehiculului ..........................................;  |
|    c) seria c ii de identitate .........................................;  |
|    d) norma de poluare ...................................................;  |
|    e) capacitatea cilindric  .............................................;  |
|    f) vârsta vehiculului ................................................ .  |
| 2. Modul de calcul al taxei speciale:                                        |
|    ........................................................................  |
|    ........................................................................  |
| 3. Taxa special  datorat  ........................................... (lei)  |
|                                                                              |
|                                            Întocmit                          |
|                                            Numele i prenumele ............  |
|                                            Func ia ........................  |
|                                            Semn tura ......................  |
|______________________________________________________________________________|


