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Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București
Nr.

Str. Dimitrie Gerota nr. 13Sector 2, BucureștiTel: +021 307 57 63Fax: E-mail:

D E C I Z I E
privind stabilirea diferențelor de taxă pe valoarea adăugată rambursată în condițiile art. 1472 alin. (1) lit. a) 

din Codul fiscal
Către:

Denumire/Nume, prenume .................................................................................
Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare fiscală al solicitantului
...............................................................................................................................
Țara de rezidență ..................................................................................................
Adresa completă în țara de rezidență ....................................................................
................................................................................................................................
Cod poștal ........................................ Telefon ............................. E-mail ..............

ANEXA Nr. III

În baza art. 1472 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a
art. 85 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, prin Decizia de rambursare nr. ............................ din data de...................................., a fost aprobată rambursarea sumei
de ........................ lei.

Având în vedere rectificarea sumei solicitate ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive, comunicată prin cererea de
rambursare/declarația de ajustare a pro-ratei transmisă electronic în data de .............................................,

Se stabilesc diferențele de taxă pe valoarea adăugată rambursată, după cum urmează:
� diferență suplimentară de plată de ...................................... lei. Suma rambursată necuvenit se plătește în funcție de

data comunicării prezentei, astfel:
� — dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1—15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii

următoare;
� — dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16—31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii

următoare.
Pentru neplata sumelor stabilite se vor calcula majorări de întârziere, conform legii. Prezenta decizie reprezintă titlu de

creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii. 
SAU

� diferență suplimentară de rambursat de ................... lei. 
Diferențele suplimentare de taxă pe valoarea adăugată urmează procedura prevăzută la art. 115, 116 sau 117, după caz,

din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la organul fiscal, în conformitate cu dispozițiile art. 209 din

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea decăderii, în termen de
30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Director coordonator,
Numele și prenumele ..........................
Semnătura și ștampila unității ...............

Cod MFP: 14.13.02.02/19


