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Referat de aprobare 
a ordinului pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale de Administrare Fiscal ă pentru aprobarea 

Procedurii de restituire a sumelor reprezentând tax e sau alte venituri ale bugetului de stat, 
plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu exist ă obliga ţia de declarare 

 
 
 În prezent restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului 
de stat şi pentru care nu există obligaţia de declarare este reglementată de Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr.528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând 
taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există 
obligaţia de declarare. 
 Potrivit prevederilor art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ”Formularele necesare şi instrucţiunile de 
utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale de către organul fiscal central, 
precum şi orice norme sau instrucţiuni necesare aplicării unitare a prezentului cod se aprobă prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F.” 
 În temeiul art. 52 din actul normativ mai sus menţionat, organul fiscal central poate emite  
soluţia fiscală individuală anticipată, respectiv acordul de preţ în avans la cererea 
contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare, 
respectiv stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul 
unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate cu persoane afiliate, astfel 
cum sunt definite în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
  În cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea soluţiei fiscale individuale 
anticipate, respectiv emiterea/modificarea acordului de preţ în avans, contribuabilul/plătitorul 
solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate. 
 Astfel, elaborarea prezentului proiect de ordin a fost determinată de necesitatea corelării 
cu modificările legislative survenite în ultima perioadă, respectiv cu Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi de necesitatea 
elaborării unei proceduri de restituire a taxei achitate de contribuabil/plătitor în situaţia în care 
organul fiscal central respinge emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate (SFIA), respectiv 
emiterea/modificarea acordului de preţ în avans (APA). 
  De asemenea, concomitent cu elaborarea prezentului proiect de ordin se are în vedere şi 
abrogarea Ordinul ministrului finanţelor publice nr.528/2015 pentru aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau 
necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare. 
 


