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Referat de aprobare 
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind 

Procedura de restituire a impozitului pe  venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în 
cuantum mai mare decât cel legal datorat 

  

 Potrivit prevederilor art.170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, impozitul pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în 
cuantum mai mare decât cel legal datorat, se restituie de către plătitor, la cererea contribuabilului 
depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea. 
 Totuşi, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există sau se află sub incidenţa legislaţiei 
privind insolvenţa, restituirea impozitului reţinut în plus de către plătitorul de venit se face de către 
organul fiscal central. 
  Potrivit dispoziţiilor alin.(7) al art.170 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut 
la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat se aprobă prin ordin 
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
  Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de ordin prin care se 
reglementează: 
 -Procedura de restituire a  impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în 
cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit există şi nu se află în 
procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în 
cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există sau 
acesta se află în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă contribuabililor nerezidenţi, 
beneficiari de venituri obţinute în România, de către  plătitorul de venit în cuantum mai mare decât 
cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit rezident nu mai există ori se află în procedura 
insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 -Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă contribuabililor rezidenţi, de 
către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de 
venit nu mai există ori se află în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 Totodată, prin prezentul proiect de Ordin se stabileşte modelul unor formulare utilizate în 
aplicarea acestor proceduri, respectiv: 
 -„ Cerere de restituire a  impozitului pe venit reţinut la sursă de către  plătitorul de venit în 
cuantum mai mare decât cel legal datorat"; 
 -„Decizie de stabilire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în 
cuantum mai mare decât cel legal datorat". 
  
  

 


