ANEXA Nr. 3

Denumirea autorității/instituției publice*) __________________
Sediul: Localitatea ___________________,
str. ______________________ nr. ______,
județul/sectorul ______________________

DISPOZIȚIE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite
în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare

Nr. ________________ din data de ______________
În baza cererii nr. ____________________ din data de _______________ a solicitantului
____________________________ , cu sediul/domiciliul în localitatea ____________________,
str. ___________________________________ nr. ______, bl. ______, sc. ______, ap. ______,
județul/sectorul _______________________, având C.I.F. ____________________, înregistrată
la autoritatea/instituția publică cu nr. _________________ din data de _________________, au
fost efectuate verificări cu privire la situația sumelor plătite în plus sau necuvenit, încasate cu
documentul de plată ______________________________ nr. _________________ din data de
__________________, în sumă de ___________________________________ lei.
În urma verificărilor se certifică dreptul de creanță al solicitantului pentru suma totală de
___________________________________ lei și se dispune restituirea acesteia de la bugetul
de stat, din contul ________________________ **) în contul 20.A.36.21.00 „Venituri ale bugetului
de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate” din care organul fiscal central competent
dispune restituirea sumei către solicitant, potrivit legii.
Suma care face obiectul restituirii a fost virată la bugetul de stat în contul
________________________**), cu OPT nr. _______________ din data de ______________ ***),
în sumă totală de ___________________________________ lei.

Conducătorul autorității/instituției publice
Numele și prenumele ______________________
Semnătura
L.S.

Verificat
Funcția __________________
Numele și prenumele _______________
Data _________________

Întocmit
Funcția __________________
Numele și prenumele _______________
Data _________________

Semnătura _____________________

Semnătura _____________________

*) Se înscrie denumirea autorității/instituției publice care certifică dreptul de creanță al solicitantului
**) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie.
***) În cazul sumelor achitate în numerar la casieriile autorităților și instituțiilor publice, se completează numărul/data
documentului prin care autoritatea sau instituția publică a depus suma în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat.

