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Timbrul de mediu pentru autovehicule 
 
Ordonanța de Urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată 
în Monitorul Oficial 119/04.03.2013 
 
Ordinul Președintelui ANAF nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei 
reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 142/2013 
 
Hotărârea Guvernului 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

 
 

1. Obligația de plată a timbrului verde 

Conform art. 4 din O.U.G. 9/2013, obligația de plată a timbrului verde 
intervine o singură dată, astfel: 

 cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente a dobândirii 
dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul  
proprietar din România și atribuirea unui certificat și a unui număr 
de înmatriculare; 

 la reintroducerea în parcul auto național a unui autovehicul,în cazul 
în care la momentul scoaterii din parcul auto national, proprietarului 
i s-a restituit valoarea reziduală a timbrului; 

 cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului 
rulat și pentru care nu a fost achitată taxa specială/taxa de 
poluare/taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, 
conform reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării; 

 cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului 
rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a dispus de către 
instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxelor speciale. 

2. Determinarea cuantumului timbrului verde 

Obligația de calcul a cuantumului timbrului revine organului fiscal competent 
pe baza documentelor care atestă dovada dreptului de proprietate și a 
elementelor de calcul a timbrului, depuse de contribuabilul care inteționează 
să efectueze înmatricularea. 
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Timbrul se calculează pe baza următoarelor elemente: 

 nivelul emisiilor de CO2; 

 capacitatea cilindrică; 

 vechimea  autovehiculului. 

Valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar 
al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul 
precedent și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

3. Documente pentru stabilirea sumei reprezentând taxa de mediu 

Persoana fizică sau juridică care solicită stabilirea sumei reprezentând taxa 
de timbru verde trebuie să depună la organul fiscal competent cererea 
prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 296/2013, împreună cu următoarele 
documente: 

 Cartea de identitate a vehiculului; 

 Documente care atesta dobândirea dreptului de proprietate asupra 
autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului; 

 În cazul autovehiculelor rulate achiziționate din alt stat, un 
document din care să rezulte data primei înmatriculări, și, după caz, 
declarația pe propria răspundere privind starea de depreciere, 
precumși rezultatul expertizei tehnice efectuate în acest sens. 

Decizia privind suma reprezentând timbrul de mediu se emite în termen de 
cel mult două zile de la data depunerii documentației complete.  În cazul 
autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, termenul este de 
maxim 5 zile lucrătoare. 

4. Reducerea valorii timbrului pentru mediu 

Suma reprezentând timbrul pentru mediu poate fi ajustată funcție de 
vechimea autovehiculului și de diferențele față de: 

 rulajul mediu anual standard; 

 starea generală standard; 

 dotările standard ale mașinii. 

 

5. Plata timbrului 

Timbrul se plătește la unitățile 
Trezoreriei Statului, iar dovada 
plății va fi prezentată cu ocazia 
înmatriculării sau  transcrierii 
dreptului de proprietate asupra 
vehicului rulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


