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Direcţia generală regională a finanţelor publice  

............................................................................................../ 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili   

Unitatea fiscală.......................................................... 

Nr.  ............................./.............................................. 
 

 

 

DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATĂ 

pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate 

 să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene 

 

 

Către: Denumire/Nume, prenume ……..............................................................................................   

Cod de identificare fiscală ................................................................................................................. 

Adresa:Ţara……………………………….………….Regiunea ………….……………………… 

Localitate........................................................Cod poştal …………….…………………..……….  

Str. ..................................................................................................Nr. .............  

 

Reprezentat prin:  

Denumire/Nume, prenume …………………..……………………………………………………. 

Cod de identificare fiscală  …………………..…………………………………………………… 

Adresa: Oraş……………………………………….………..Str. …………………………….... 

Cod poştal …………… Nr. …………….. Bloc …….……… Et. ……….….Ap. …………...........  

 

 În baza art. 302 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a art.  93 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Cererii de rambursare pentru 

persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA 

în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, pentru perioada........................, 

înregistrată sub nr. ................. din..............................., cu numărul de referinţă …………….. şi a 

analizei/ cercetării la faţa locului, efectuată în perioada......................., se stabileşte taxa pe 

valoarea adăugată de rambursat, astfel: 

 

 TVA solicitată la rambursare   .....................................lei 

 

 TVA aprobată la rambursare   .....................................lei 

 

 TVA respinsă la rambursare                           .....................................lei 

 

 

 

 

 

 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală  

 
 
 
 
 
 
 
adresa 
 
Tel :  
Fax :  
e-mail :  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Sigla 
D.G.R.F.P. / 
D.G.A.M.C. 
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Motivul de fapt 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Temeiul de drept 

Act normativ: ____________________________, art.  _____, paragraful _____, pct. _______, 

lit. _______, alin. _______ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 165, 167 sau 168, după 

caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen 

de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la organul fiscal competent potrivit 

art. 272 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

  

 

  

                        Conducătorul unităţii fiscale, 

                Numele şi prenumele .......................... 

                Semnătura şi ştampila unităţii ............... 

 

 

 


