
Peste 700 de cereri de restituire a diferentei de taxa de poluare, depuse la Fisc
in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 9 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule, pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa auto, contribuabilul trebuie sa
depuna la organul fiscal o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 din Hotarare. Cererea de
restituire se anexeaza, in original sau in copie, la documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru
autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata
si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a
vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
  
  in cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in
copii conforme cu originalul, pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei pe poluare
pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si cartea de identitate a
vehiculului si certificatul de inmatriculare.
  
  Termenul de solutionare a cererilor de restituire este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia la
organul fiscal. La nivelul Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Sibiu pana vineri, 20
ianuarie 2012, au fost depuse peste 700 de cereri de restituire a diferentei de taxa pe poluare. Analizand
prin sondaj cererile depuse s-a constatat ca in majoritatea cazurilor nu vor rezulta sume de restituit.
  
  Din acest motiv, pentru a evita deplasarile inutile, sugeram celor interesati ca, in prealabil depunerii
cererilor de restituire, sa verifice cuantumul taxei prin intermediul aplicatiei informatice postate pe
site-ul www.finantesibiu.ro - sectiunea "Taxa de poluare ".
  
  La punctul de informare, situat la parterul sediului Administratiei Finantelor Publice a municipiului
Sibiu, contribuabilii au la dispozitie un calculator pentru calculul taxei pentru emisiile poluante pentru
autovehicule. Informatii suplimentare se pot obtine de la functionarul public de serviciu aflat la punctul
de informare.
  
  La celelalte sedii ale administratiilor finantelor publice din judetul Sibiu contribuabilii pot obtine
informatii suplimentare de la compartimentele de asistenta contribuabili persoane fizice.
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