
Anexa 3

 Nr. ..................... din ..........................

 Către .........................................(organul fiscal competent)

CERERE 
de restituire a creanţelor fiscale/bugetare 

  

               Subsemnatul/Subscrisa ..........................................................1, cu domiciliul/sediul 
în  localitatea  ......................................,  str.  .........................................................  nr.  ......,  
bl. ......, sc. ........, ap. ......., judeţul/ sectorul ........................., având C.I.F. ........................2, 
solicit restituirea creanţelor fiscale/bugetare, după cum urmează:

 restituirea sumelor de la buget, reprezentând ……………………………..........  3, 
în sumă de ……………….… lei, în temeiul art. 168 din Legea nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

 restituirea impozitului pe venit reţinut la sursă, în sumă de ……………….… lei,  
în temeiul art. 170 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, având în vedere că plătitorul nu mai există/se află în 
procedura insolvenţei, potrivit legii, 

 acordarea dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, 
în  temeiul  art.  182  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu 
modificările și completările ulterioare.

           Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de 
către  organul  fiscal  central  eventualele  obligaţii  fiscale/bugetare  restante  existente  în 
evidenţa fiscală la data restituirii.
           Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se 
efectueze4:
    ( ) în contul bancar nr. ......................................................................................................,  
deschis la .............................................................................................................................;
    ( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
........................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura ..............
  Data ..........................

__________________________________________
1 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului
2 Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de 
înregistrare, după caz.
3 Se va menţiona denumirea creanţei fiscale/bugetare, respectiv denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei sociale, 
ori a sumei de plată de la buget, după caz, pentru care se solicită restituirea, ori denumirea contului unic în care s-a  
efectuat plata pentru care se solicită restituirea.
4 Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică, iar în cazul contribuabilului 
persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea.


