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Indirect Tax Newsflash  Buletin informativ în materie 
de impozite indirecte 

 
Please find below a summary of the latest 
environmental tax news. 
 
 

  
Vă rugăm să găsiți mai jos un sumar al celor mai recente 
noutăți în materie de taxe de mediu. 

Amendments to legislation on the environmental 
stamp for vehicles 
 
 

Government Ordinance no. 40 dated 26 August 2015, 
amending Government Emergency Ordinance no. 
9/2013 on the environmental stamp for vehicles 
(hereinafter the “Ordinance”) was published in Official 
Journal of Romania no. 655 of 31 August 2015.  
 
 
The most significant amendments brought under the 
Ordinance are as follows: 
 

1 The reimbursement of the special tax for cars and 
vehicles, of the pollution tax for vehicles or of taxes 
for vehicle polluting emissions (taxes applied 
before 4 March 2013), can be requested under a 
reimbursement claim submitted to the relevant 
body instead of following a Court procedure as 
previously required; 
 

2 Taxpayers are also entitled to claim interest for late 
payment of the amounts requested, computed for 
the period between the payment date of the taxes 
mentioned above and the date of their actual 
reimbursement; 

 

 

3 The amounts above are to be reimbursed in equal 
instalments over a 5-calendar year period (i.e. 20% 
of the total amount/year); 
 

4 The 5-year limitations period provided by the Fiscal 
Procedure Code will also be applicable to 
reimbursement claims; 

 

5 The term for the settlement of reimbursement 
claims and issuance of a decision in this regard is 
45 days after the claim has been filed. Also, this 
decision may be challenged within 30 days after the 
date of its communication, or after the expiry of the 
statutory settlement date, in the event that no 
decision has been issued; 

 

 Modificări cu privire la timbrul de mediu pentru 
vehicule  
 
În Monitorul Oficial nr. 655 din data de 31 august 2015 
a fost publicată Ordonanța Guvernului nr.40 din data de 
26 august 2015 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule (numită în 
continuare „Ordonanța”).  
 
Cele mai importante modificări introduse de Ordonanță 
sunt următoarele: 
 

1 Rambursarea taxei speciale pentru autoturisme și 
autovehicule, a taxei de poluare pentru autovehicule 
sau a taxelor pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule (taxe care au fost aplicate înainte de 
4 martie 2013), se poate solicita prin cerere de 
restituire adresată organului competent, fără a mai 
solicita restituirea în instanță, ca până acum; 
 

2 Contribuabilii au, de asemenea, posibilitatea 
solicitării de dobânzi pentru restituirea cu întârziere 
a sumelor solicitate, calculate pentru perioada 
cuprinsă între data plății taxelor menționate mai sus 
și data restituirii lor efective; 

 

 

3 Sumele menționate mai sus vor fi restituite pe 
parcursul a 5 ani calendaristici (prin plata anuală a 
20% din valoarea acestora); 
 

4 Termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de Codul 
de Procedură Fiscală este aplicabil acestor cereri de 
restituire; 

 

5 Termenul de soluționare a cererii de restituire și de 
emitere a unei decizii în acest sens este de 45 de 
zile de la data înregistrării cererii. De asemenea,  
persoana interesată poate depune contestație 
împotriva acestei deciziei de soluționare în 30 de 
zile de la data comunicării acesteia, respectiv de la 
data împlinirii termenului legal de soluționare, în 
cazul nesoluționării cererii de restituire; 
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6 Individuals, legal entities, local authorities and 
public institutions that acquire electric vehicles or 
new hybrid electric vehicles, classified under M1 
and N1 categories, shall benefit from an eco-ticket 
of lei 20,000 and lei 5,000 respectively, for each 
vehicle of this type acquired; 

 
 

7 Taxpayers will be entitled to claim the 
reimbursement of the special tax for cars and 
vehicles, of the pollution tax for vehicles or of taxes 
for vehicles polluting emissions as from the 
enforcement date of the Ordinance (i.e. 3 
September 2015), regardless of when the tax was 
paid. 

 

6 Persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile 
administrativ-teritoriale și instituțiile publice care 
achiziționează autovehicule pur electrice sau 
autovehicule noi electrice hibride, aparținând 
categoriile de folosință M1 și N1, beneficiază de un 
ecotichet de 20.000 lei, respectiv de 5.000 lei, 
pentru fiecare autovehicul de acest fel achiziționat; 

 

7 Dreptul contribuabililor de a cere restituirea taxei 
speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei de 
poluare pentru autovehicule sau taxei pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule se 
naște la data intrării în vigoare a Ordonanței (3 
septembrie 2015), indiferent de momentul la care s-
a perceput taxa. 
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