
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

       Ordonanța de urgență nr. 93/2022 privind restituirea sumelor repre-
zentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare 
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autove-
hicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (Monitorul Oficial nr. 646 
din 29 Iunie 2022),                                   
     Precizări suplimentare:

     Ordonanța de urgență nr. 93/2022

 Reglementează următoarele: 
 Restituirea sumelor achitate de contribuabili reprezentând:

• - taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 
214^1—214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

• - taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de O.U.G.nr. 50/2008 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,

• - taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută
de Legea nr. 9/2012 ,

• - timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de O.U.G.nr. 9/2013
și care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoare a 
prezentei O.U.G., indiferent de momentul plății taxelor, precum și a 
dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și 
data restituirii, pe cale administrativă;

•  - restituirea se realizează în baza cererii  adresată  organului compe-
tent, respectiv organului fiscal central sau Administrației Fondului pen-
tru Mediu, după caz;

•  - nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

•  - cererile de restituire se depune în termen de 5 ani, începând cu data 
intrării în vigoare a O.U.G 93/2022;

•  - cererea de restituire se soluționează prin decizie emisă de către or-
ganul fiscal central competent, în conformitate cu prevederile art. 77 
din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală și se comuni-
că contribuabilului, conform prevederilor art. 47 din aceeași lege;

• - restituirea sumelor 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;
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• - modalitatea de restituire a sumelor care fac obiectul hotărârilor jude-
cătorești definitive;

• - Normele metodologice de aplicare a OUG nr.93/2022 se aprobă prin 
ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului 
finanțelor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordo-
nanței;

• - modelul cererii de restituire se aprobă prin ordin comun al ministrului
mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor în termen de 15
zile de la data intrării în vigoare a ordinului;

• - la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea su-
melor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, 
taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante pro-
venite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


