Anexa 5
ANTET 1
Dosar fiscal nr……………...
Nr....................din................
Către…………………………………..........2
cod de identificare fiscală………..................
str. .................................nr...., bloc.....,sc...,
et....., ap. .....,sector.......,localitatea.............
judeţul ......................., cod poştal................

DECIZIE
de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de
restituit sau de rambursat de la buget

În temeiul prevederilor art. ............................ 3 şi având în vedere cererea dumneavoastră
nr. ...……........... din data de ....………......, înregistrată la organul fiscal sub nr. ......…….....….
din data de ............………............, s-a stabilit suma de restituit/dobânda acordată în cuantum de
…………………...… lei, după cum urmează:

Denumirea creanţei
bugetare

Documentul din care
rezultă creanţa
bugetară

Nr./dată
document

0

1

2

Cuantumul sumei
aprobată la
restituire/dobânda
acordată
( lei )
3

Cuantumul
sumei
compensate
(lei)
4

Cuantumul sumei
de
restituit/dobânda
acodată
(lei)
5

TOTAL:

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal
emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului admnistrativ fiscal, în conformitate
cu prevederile art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării
acesteia potrivit art. 47 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ................…....
Semnătura şi ştampila unităţii ...........

Număr de operator de date cu caracter personal -759
Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea
modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act
2
Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală,
codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului
3
Se vor menţiona art. 168, 169, 170 sau art. 182 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, sau a altor prevederi legale incidente, după caz.
1

