ANEXA 7
*1)

ANTET
Dosar fiscal nr. _____________
Nr. ___________/___________

Către __________________________________________ *2),
cod de identificare fiscală ____________________________,
str. ______________________________________________
nr. ______, bloc. ______, sc. ______, et. ______, ap. ______,
sectorul ______, localitatea ___________________________,
județul ___________________, cod poștal _______________

DECIZIE
de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016
În temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 136/2017, coroborate cu cele ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere cererea
dumneavoastră de restituire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal și a compensării sumei de ____________________ lei cu obligațiile fiscale neachitate înregistrate, a
rezultat de restituit suma de ______________________ lei, după cum urmează:
Denumirea creanței
bugetare *3)

Documentul din care
rezultă creanța
bugetară *4)

Nr. / dată
document

0

1

2

Cuantumul sumei Cuantumul sumei Cuantumul sumei
aprobate la
compensate
de restituit
restituire
(lei)
(lei)
(lei)
3

4

5

Suma aprobată la restituire reprezintă impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din
patrimoniul personal datorat la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 și
stins, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 32/2016 și data pronunțării hotărârii judecătorești definitive potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (5) din
Legea nr. 77/2016, cuvenită bugetului de stat.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen
de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 și
art. 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015,
cu modificările și completările ulterioare.
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ____________________
Semnătura și ștampila unității _____________
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 administrativ.
*2) Se vor menționa numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul
de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.
*3) Se vor menționa denumirea impozitului și eventualele obligații fiscale accesorii care fac obiectul restituirii.
*4) Se va menționa decizia de anulare a obligațiilor fiscale.

