
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

O R D I N   NR.  
privind aprobarea  Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă  

pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare  
 
 
 În temeiul art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, 
 În temeiul art.1473 alin.(9) al Titlului VI Taxa pe valoarea adăugată, din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi al art.85 
alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
  
 ministrul finanţelor publice emite următorul: 

 
 

O  R  D  I  N 
    
 

ART. 1 - Se aprobă Metodologia de soluţionare a deconturilor cu sume negative de 
taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
     

ART. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se 
aplică începând cu deconturile aferente lunii martie 2009. 

 
ART. 3 -  În înţelesul prezentului ordin, prin ˝persoană impozabilă˝ se înţelege 

persoana impozabilă în sensul taxei pe valoarea adăugată, astfel cum este aceasta definită     
la art.1251 alin.(1) pct.18 din Legea nr.571/2003 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 1251 alin.(1) pct.10 din Codul fiscal. 

 
ART. 4 - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri 

la Titlul VI ˝Taxa pe valoarea adăugată˝ al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă 
trimiteri la Normele Metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
ART. 5 – 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. 

 
ART. 6 - 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 din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi 
direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la 
îndeplinire prevederilor prezentului ordin. 
 
 
 Emis la Bucureşti, la ........................ 2009 

 
 
 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,  
 

GHEORGHE POGEA 
 
 
 
 
 
 



PREŞEDINTE, 
 

SORIN BLEJNAR 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE,          VICEPREŞEDINTE, 

 
MIHAI GOGANCEA - VĂTĂŞOIU           DRAGOŞ – GEORGE BOGDAN 
 
 
 
   Direcţia generală proceduri    Direcţia generală coordonare  
pentru administrarea veniturilor     inspecţie fiscală 
 Director general,                Director general, 
 
 Robert Hofnăr               Marian Morcoaşă 
 
 
Direcţia generală de reglementare    Direcţia generală de tehnologia 
a colectării creanţelor bugetare          informaţiei 
 Director general,      Director general, 
 
    Doru Dudaş           Ştefan Daia 
 
 

Avizat, 
Direcţia generală juridică, 

Director general, 
 

Valeria Nistor 
 
 
 
 
 
    Direcţia generală proceduri 
pentru administrarea veniturilor 
       Director general adjunct, 
 
             Alice Gheorghiu 
 
 
 
                   Şef serviciu, 
              Mirela Modrogan 


