
                    Anexa 9
ANTET1) 
Dosar fiscal nr. ……………………...
Nr……………..din …………………..

Către2  …………………………………..........
cod de identificare fiscală………..................
str. .................................nr...., bloc.....,sc…., 
et....., ap. .....,sector.......,localitatea.............,
judeţul ....………........., cod poştal..……......

PROCES – VERBAL 
         PRIVIND CALCULUL DOBÂNZILOR ACORDATE CONTRIBUABILULUI 

                                                       
În temeiul prevederilor art.182 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu  modificările  și  completările  ulterioare,  ca  urmare  a  cererii  de  acordare  a  dobânzilor  nr.  
...................... din data de ............................., pentru sumele aprobate a fi restituite/rambursate,  
solicitate prin cererea de restituire/rambursare nr. ................... din data de ........................, aveţi  
dreptul la dobânzi în cuantum de ............................ lei.
           Date necesare privind calculul dobânzilor cuvenite:

- data până la care trebuia soluţionată cererea  ............................;
- informaţii suplimentare necesare soluţionării, solicitate la data de ............................... şi  

primite la data de .................................;
- data efectuării restituirii sumelor de restituit/rambursat  ...............................    

           Detaliile referitoare la modul de calcul a dobânzilor cuvenite se prezintă astfel:

Denumirea 
creanţei 

fiscale/bugetare3

Informaţii privind calculul dobânzilor cuvenite    

Suma aprobată 
pentru restituire

(lei)

Nr. de zile de 
întârziere faţă de 

termenul legal
Cota4

Cuantumul
dobânzilor cuvenite 

(lei)

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.

Prezentul  proces -  verbal  produce efecte juridice faţă de dumneavoastră,  de la data 
comunicării  acestuia  potrivit  art.  47  din  Legea  nr.207/2015,  cu  modificările  şi  completările  
ulterioare.  

Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele ......................
Semnătura ...................................

L.S.

Număr de operator de date cu caracter personal - 759 
___________________________
1 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 va menţiona numele, prenumele/denumirea contribuabilului/plătitorului;
3 Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale/bugetare principale:  impozit,  taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului  general 
consolidat
4 Nivelul  dobânzilor  se stabileşte conform art.  174 alin.  (5)  din Legea nr.207/2015 privind Codul   de procedură fiscală,  cu modificările și  
completările ulterioare


