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Precizări privind restituirea sumelor reprezentând 
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru 

 
În Monitorul Oficial nr. 6

privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

Principalele prevede
Contribuabilii care au achitat

autovehicule, prevăzută la art. 214
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
autovehicule, prevăzută 
pentru autovehicule, cu modificările ulterioare
provenite de la autovehicule,
emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau, după 
caz, timbrul de mediu pentru autovehicule
timbrul de mediu pentru autovehicule, 
care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul 
plăţii taxelor, precum şi a dobânzilor datorate p
perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului 
fiscal central competent sau prin cerere adresată organului competent
sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1). 

NOTĂ: Art. 4 - (1) ”Restituirea
solicită pe cale administrativă
emise de acesta, potrivit prevederilor
din bugetul de stat sau din bugetul
venit sumele încasate, în contul

Nivelul dobânzii este cel prevăzut la a
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
zi). 

Prin organ fiscal central competent se înţelege Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin structurile de specialita
creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia.

În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu
datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autoveh
pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi 
autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

Cererea de restituire se
central competent, care se comunică contribuabilului.

ȚELOR        
ția Națională de Administrare Fiscală 

Generala Regională a Finanțelor 

ția Județeană a Finanțelor Publice 

restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru 
autovehicule 

 

În Monitorul Oficial nr. 646/29.06.2022 a fost publică O.U.G. 
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

Principalele prevederi sunt: 
care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi 

, prevăzută la art. 2141 - 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe poluare pentru 

, prevăzută de O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
cu modificările ulterioare, 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, sau, după 

timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de O.U.G. 
timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, 
care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul 
plăţii taxelor, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data 
perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului 
fiscal central competent sau prin cerere adresată organului competent
sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1).  

Restituirea sumelor prevăzute de prezenta ordonanţă
administrativă la organul fiscal central competent, se realizează

prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările
bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de bugetul

contul bancar indicat de solicitant în cererea de restituire
Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Prin organ fiscal central competent se înţelege Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuţii de administrare a 
creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia. 

cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la 
datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autoveh
pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi 
autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

Cererea de restituire se soluţionează prin decizie emisă de către organul fiscal 
e se comunică contribuabilului. 

taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru 

29.06.2022 a fost publică O.U.G. nr. 93/2022 
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. 

taxa specială pentru autoturisme şi 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

taxa pe poluare pentru 
nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 

taxa pentru emisiile poluante 
prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau, după 
 nr. 9/2013 privind 

cu modificările şi completările ulterioare, şi 
care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul 

entru perioada cuprinsă între data 
perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului 
fiscal central competent sau prin cerere adresată organului competent, în cazul 

ordonanţă de urgenţă, care se 
realizează în baza deciziilor 

completările ulterioare, 
bugetul în care s-au făcut 

restituire”. 
rt. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (0,02% pe 

Prin organ fiscal central competent se înţelege Agenţia Naţională de 
te, cu atribuţii de administrare a 

, elementele referitoare la 
datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului 
pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi 
autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule. 

soluţionează prin decizie emisă de către organul fiscal 
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Împotriva deciziei contribuabilii pot face contestaţie în termen de 45 de zile de 
la comunicarea deciziei. 

Organul competent soluţionează contestaţia în termenul prevăzut la art. 77 din 
Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie care se 
comunică de îndată contestatarului. 

Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi contestate la instanţa de 
contencios administrativ competentă. 

Prin excepţie de la prevederile art. 1, în situaţia achitării sumelor prevăzute la 
art. 1 alin. (1) de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora 
se face de către persoanele care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de 
leasing financiar. 

Termenul de depunere a cererilor de restituire este de 5 ani, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Restituirea sumelor care se solicită pe cale administrativă la organul fiscal 
central competent, se realizează în baza deciziilor emise de acesta,  din bugetul de 
stat sau din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de bugetul în care s-au făcut 
venit sumele încasate, în contul bancar indicat de solicitant în cererea de restituire. 

Restituirea sumelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi care fac 
obiectul hotărârilor judecătoreşti definitive, inclusiv cheltuielile băneşti stabilite de 
instanţele de judecată prin hotărâri definitive, care sunt în sarcina statului român, 
precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, pentru care la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu au fost emise decizii de 
soluţionare a cererii de restituire, precum şi cele care devin executorii după termenul 
prevăzut la art. 3 (de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă), 
se realizează de către organul competent, potrivit dispoziţiilor stabilite de către 
instanţa de judecată, din bugetul de stat sau din bugetul Fondului pentru mediu, după 
caz. Prin organ competent se înţelege organul fiscal central sau Administraţia Fondului 
pentru Mediu, după caz. 

În cazul hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se stabilesc ca organe 
competente pentru soluţionarea acestora atât organul fiscal central, cât şi 
Administraţia Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluţionează de către 
organul competent la care se depune. 

În situaţia în care restituirea sumelor este stabilită prin hotărâre 
judecătorească definitivă, iar dobânzile dispuse de instanţa de judecată vizează o 
perioadă mai scurtă decât cea dintre data perceperii taxei şi data restituirii, organul 
competent la care se depune cererea de restituire calculează şi restituie dobânzile 
aferente întregii perioade de la data perceperii taxei şi până la data restituirii, 
prevederile alin. (2) şi (3) ale art. 4 din prezentul act normativ aplicându-se în mod 
corespunzător. 

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia prin ordin comun al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor. 

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aprobă modelul cererii prevăzute la art. 1 alin. (1) prin ordin comun al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor. 

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă O.U.G. 
nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme 
şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin 
Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 


