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  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

O R D I N   NR. 

pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu  sume negative de taxă pe 

valoarea adăugată cu opţiune de rambursare 

 

 

Având în vedere dispozițiile art.303 alin.(11) din Legea nr. 227 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale art.93 alin. (3), art.169, art.342 alin.(1) și art.352 

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

completările ulterioare, 

În temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

      preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 

 

O  R  D  I  N 

    

ART. 1 - Se aprobă Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe 

valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prevăzută în anexa nr.1  

 

ART. 2 – Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

 a) Notificare, prevăzută în anexa nr. 2; 

 b) Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 3; 

 c) Înștiințare, prevăzută în anexa nr.4; 

 d) Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată 

pentru exportatori, prevăzută în Anexa nr. 5; 

 e) Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru 

exportatori, prevăzută în Anexa nr. 6; 

 f) Decizie privind încheierea procedurii de rambursare prevăzută în Anexa nr. 7. 

 

ART. 3  - Anexele nr.1 – 7 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ART. 4 - În sensul prezentului ordin, prin persoană impozabilă se înţelege persoana 

impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art.316 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin decont de TVA se înţelege 

decontul de taxă astfel cum este acesta definit la art. 266 alin. (1) pct. 11 din Codul fiscal. 

     

ART. 5 - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la 

titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele 

metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. 

     (2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă 

trimiteri la Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

ART. 6 - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi se aplică 

începând cu deconturile de TVA depuse după data de 1 ianuarie 2016. 

 (2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de 

soluţionare la data aplicării prezentului ordin se soluţionează potrivit procedurii în vigoare la 

data depunerii lor. 
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ART. 7 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 

reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia 

informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile 

subordonate acestora, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 

Emis la Bucureşti, la data de.....................  

 

 

 
    

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Gelu - Ștefan DIACONU 

 

  


