
ANEXA 4
    ANTET*1)

    Dosar fiscal nr. ___________________
    Nr. ____________ din _____________

Către ________________________________________
CIF _______________________
Str. _________________________ nr. _____, bl. _____,
sc. _______, et. _______, ap. _______, sector _______,
localitatea ___________________, județul ___________
cod poștal __________________

DECIZIE
privind stabilirea sumei de restituit reprezentând impozite și alte taxe plătite de Guvernul

Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori și personalul contractorilor

În conformitate cu prevederile art. 98 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare, și în baza cererii de restituire depuse de dumneavoastră, înregistrată
cu nr. __________________ din data de ___________________, se stabilește suma de restituit, reprezentând
______________________________*2), astfel:

a) suma solicitată la restituire: __________________________ lei;

b) suma aprobată la restituire: __________________________ lei;

c) suma respinsă la restituire:  __________________________ lei.

Motivația respingerii _________________________________________________________________ .

Suma aprobată la restituire va fi compensată cu eventualele obligații de plată neachitate conform art.
167 și 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ
fiscal,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  268,  269  și  270  din  Legea  nr.  207/2015,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Conducătorul organului fiscal
Numele și prenumele _________________________
Semnătura ______________________

L.S.

Număr de operator de date cu caracter personal - 759

________________________________
*1)  Se vor trece sigla conform Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare  Fiscală  nr.  3.504/2013 privind

aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

*2) Se va specifica impozitul sau taxa pentru care se solicită restituirea în conformitate cu dispozițiile art. X pct. 4 și art. XI
pct.  3 din Acordul  dintre Guvernul  României  și  Guvernul  Statelor Unite ale  Americii  privind cooperarea în domeniul  contracarării
proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998,
ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat și prelungit prin Protocolul
semnat la București la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012.


