
 
               ANEXA nr. 5 
 
    ANTET*1 
    Dosar fiscal nr. ............... 
    Nr. ......... din .............. 
 

         Către ................................................ 
        cod de identificare specială ............................ 
        Adresă *2................................................................ 
                     ................................................................... 

 
 

DECIZIE 
de restituire a  taxei pe valoare adaugată plătită în plus 

de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor 
 
    În temeiul prevederilor art. 168 și/sau art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere cererea dumneavoastră nr. ........... 
din data de ............, înregistrată la organul fiscal sub nr. .......... din data de .........................., s-a 
stabilit suma de restituit/dobânda acordată în cuantum de .............. euro, pentru taxa pe valoare 
adăugată rezultată din ............................*3 nr. ........ din data de ..............., ca urmare a utilizării 
regimurilor speciale prevăzute de art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare sau corespondentul acestor articole din legislația statului membru de 

înregistrare. 
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în 
termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile 
art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia 
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
                              Conducătorul unităţii fiscale 
                              Numele şi prenumele ......................... 
                              Semnătura şi ştampila unităţii .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

------------ 
    *1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor 
siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului 

act 

   *2 Se va menționa adresa de corespondență a contribuabilului care utilizează regimurile speciale 
    *3 Se va mentiona denumirea documentului din care rezultă suma de restituit, cum ar fi declarația prin care se corectează declarația specială de TVA, documentul 

de plată și orice alt document din care rezultă această sumă 
   
 



    1. Denumire: Decizie de restituire a taxei pe valoare adaugată plătită în plus de contribuabilii care 

utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor 
    2. Format: A4/t1. 
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 
    4. Se utilizează: în baza art. 168 și/sau art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau a altor prevederi legale incidente, după caz. 
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de serviciul cu atribuții în aplicarea legislației privind regimurile 
speciale prevăzute de art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
    6. Circulă: 
    - 1 exemplar la contribuabil; 
    7. Se arhivează: 1 exemplar la organul fiscal  emitent 
 


