
                                  Anexa 4           
ANTET1 
Dosar fiscal nr………. 
Nr....................din................ 

              
                                                                  

                          
         Către  …………………………………..........2 
         cod de identificare fiscală……….................. 
         str. .................................nr...., bloc.....,sc...,  
         et....., ap. .....,sector.......,localitatea............. 

                     judeţul ......................., cod poştal................ 
 

NOTĂ 
PRIVIND RESTITUIREA / RAMBURSAREA UNOR SUME  

 
 

În temeiul prevederilor art.168 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea dumneavoastră de restituire 
nr.............din data de.............../decontul cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare nr. 
............... din data de ......................, s-a aprobat restituirea sumei de ….............lei, după cum 
urmează: 

 

Denumirea creanţei 
fiscale/bugetare 

Contul de venituri / 
de disponibil 

Documentul din 
care rezultă 

creanţa 
fiscală/bugetară3 

 
Nr./dată 

documentului 

Suma de 
restituit 
( lei ) 

     

     

     

TOTAL  

         
Restituirea sumei se efectuează, după cum urmează4:  
 
( ) în contul bancar nr. .........., deschis la .........................; 
( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului. 
   
       

Conducătorul unităţii fiscale 
Numele şi prenumele ...................... 
Semnătura ...................................... 

L.S. 
                         
 
 
 
Număr de operator de date cu caracter personal -759 
 
_________________ 

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 vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, 
codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului; 

3  Se va menţiona documentul din care rezultă creanţa fiscală/bugetară, cum ar fi: document de plată, decont cu sumă negativă de 
T.V.A. cu opţiune de rambursare, Declaraţia privind impozitul pe profit, hotărâre judecătorescă definitivă etc; 

4  Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică, conform cererii acestuia, iar în cazul 
contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea, conform cererii acestuia          



 
 
1. Denumire: Notă privind restituirea / rambursarea unor sume  
2. Format: A4 / t1 
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 
4. Se utilizează: în baza art. 168 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare.                                 
5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către organul fiscal central. 
6. Circulă:  : -  1 exemplar la contribuabil; 
             - 1 exemplar la unitatea de trezoreriei a statului, în situaţia în care decizia privind 
compensarea obligaţiilor fiscale nu se emite electronic. 
7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.       
 


