
ORDIN   Nr. 2250 din 21 noiembrie 2007
privind aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de restituire a taxei pe

valoarea ad ugat  depuse în condi iile titlului VI "Taxa pe valoarea ad ugat " din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 834 din  5 decembrie 2007

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea
i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i

complet rile ulterioare,
    în temeiul art. 88 lit. a) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  Procedura de solu ionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea
ad ugat  depuse în condi iile titlului VI "Taxa pe valoarea ad ugat " din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, prev zut  în
anexa nr. 1.
    ART. 2
    Procedura se aplic i cererilor de restituire aflate în curs de solu ionare la data intr rii
în vigoare a prezentului ordin.
    ART. 3
    Se aprob  modelul i con inutul formularului "Decizie de restituire a taxei pe valoarea
ad ugat ", cod MEF 14.13.02.02/r, prev zut în anexa nr. 2.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 6
    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general  de
reglementare a colect rii crean elor bugetare, Direc ia general  de tehnologia informa iei,
Direc ia general  de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal , precum i direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a
municipiului Bucure ti vor lua m suri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.

                         Pre edintele Agen iei Na ionale de
                               Administrare Fiscal ,
                                  Daniel Chi oiu

    Bucure ti, 21 noiembrie 2007.
    Nr. 2.250.



    ANEXA 1

                                    PROCEDURA
de solu ionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea ad ugat  depuse în condi iile
titlului VI "Taxa pe valoarea ad ugat " din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

    1. Restituirea taxei pe valoarea ad ugat  se efectueaz  în termen de 45 de zile de la
data depunerii cererii, potrivit art. 70 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
    În situa iile în care pentru solu ionarea cererii de restituire sunt necesare informa ii
suplimentare, termenul de solu ionare se prelunge te cu perioada cuprins  între data
solicit rii i data primirii informa iilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din acela i act
normativ.
    2. Cererea de restituire se depune de c tre persoanele care au dreptul s  solicite
restituirea, potrivit dispozi iilor legale în vigoare.
    3. Cererea de restituire a taxei pe valoarea ad ugat , împreun  cu documenta ia
prev zut  de dispozi iile legale în vigoare, se depun la organul fiscal competent, direct la
registratur  sau la po , prin scrisoare recomandat .
    Organul fiscal competent este:
    a) pentru cererile de restituire ale ambasadelor, misiunilor diplomatice i oficiilor
consulare, ale personalului acestora, precum i ale cet enilor str ini cu statut diplomatic
sau consular în România - direc iile generale ale finan elor publice jude ene sau a
municipiului Bucure ti în a c ror raz  teritorial  solicitantul î i are sediul sau î i
desf oar  activitatea;
    b) pentru celelalte cereri de restituire - administra ia finan elor publice în a c rei
eviden  fiscal  este înregistrat solicitantul sau, dup  caz, organul fiscal desemnat potrivit
dispozi iilor legale în vigoare.
    4. De la registratur , cererea înso it  de documenta ia men ionat  mai sus se
repartizeaz  compartimentului cu atribu ii în domeniul solu ion rii cererilor de restituire a
TVA (Serviciul administrare TVA i accize, Serviciul ambasade i reprezentan e sau
Serviciul de analiz  de risc, dup  caz), denumit în continuare compartiment de
specialitate, care înregistreaz  cererile într-o eviden  special , organizat  potrivit anexei
nr. 1, care face parte integrant  din prezenta procedur .
    5. Compartimentul de specialitate analizeaz  cererea i documenta ia depus  de
solicitant, verificând respectarea condi iilor prev zute de dispozi iile legale în vigoare
pentru restituirea TVA i întocme te Referatul pentru analiz  documentar , potrivit
modelului prev zut în anexa nr. 2, care face parte integrant  din prezenta procedur .
    6. Pe baza constat rilor cuprinse în Referatul pentru analiz  documentar ,
compartimentul de specialitate întocme te proiectul Deciziei de restituire a taxei pe
valoarea ad ugat , potrivit modelului prev zut în anexa nr. 2 la ordin.
    Proiectul deciziei se întocme te în dou  exemplare, se verific i se vizeaz  de eful
compartimentului de specialitate i se înainteaz , împreun  cu documenta ia i cu
Referatul pentru analiz  documentar , spre aprobare, conduc torului unit ii fiscale.



    Deciziile de restituire a taxei pe valoarea ad ugat  emise sunt decizii sub rezerva
verific rii ulterioare, potrivit art. 90 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare.
    7. Decizia de restituire a taxei pe valoarea ad ugat  aprobat  se transmite
compartimentului de colectare, în vederea compens rii i/sau restituirii, în conformitate
cu prevederile art. 116 i 117 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
    8. Compartimentul de colectare, în baza datelor din eviden a analitic  pe pl titor,
precum i a Deciziei de restituire a taxei pe valoarea ad ugat , întocme te Nota de
compensare i/sau Nota de restituire a TVA, conform formularelor aprobate.
    Nota de compensare i/sau Nota de restituire TVA se întocmesc/întocme te în 3
exemplare, se semneaz  de eful compartimentului de colectare i se aprob  de directorul
executiv adjunct coordonator/ eful administra iei adjunct coordonator, dup  caz.
    Nota de compensare i/sau Nota de restituire a TVA aprobate/aprobat  se
transmit/transmite, pe baz  de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea
efectu rii compens rii i/sau restituirii.
    9. Dup  efectuarea compens rii i/sau restituirii, compartimentul de trezorerie
transmite compartimentului de colectare dou  exemplare ale Notei de compensare i/sau
ale Notei de restituire a TVA, acestea purtând viza unit ii de Trezorerie a Statului.
    10. Compartimentul de colectare transmite compartimentului de specialitate Decizia de
restituire a taxei pe valoarea ad ugat i ambele exemplare ale notei, un exemplar pentru
a fi comunicat solicitantului i un exemplar în vederea arhiv rii.
    11. Dup  operarea datelor privind solu ionarea cererii de restituire în eviden a special ,
compartimentul de specialitate transmite dosarul solicit rii compartimentului de
gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicit rii cuprinde:
    - cererea solicitantului;
    - Referatul pentru analiz  documentar ;
    - Decizia de restituire a taxei pe valoarea ad ugat ;
    - Nota de compensare i/sau Nota de restituire a TVA.
    12. Dup  primirea Notei de compensare i/sau a Notei de restituire a TVA de la
compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate îl în tiin eaz  pe solicitant
despre modul de solu ionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a taxei pe
valoarea ad ugat , a Notei de compensare i/sau a Notei de restituire a TVA.

    ANEXA 1
    la procedur

                                    EVIDEN A
                         cererilor de restituire a TVA

    Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea:
    A - Denumirea solicitantului
    B - Suma solicitat
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A|Codul de    |Nr. i data  |B|Decizia  |Suma    |Diferen a |Data       |
|crt.|  |identificare|înregistr rii| |organului|aprobat |fa  de   |efectu rii |
|    |  |fiscal      |cererii de   | |fiscal*) |        |suma      |compens rii|
|    |  |            |restituire   | |         |        |solicitat i/sau     |
|    |  |            |a TVA        | |         |        |          |restituirii|
|____|__|____________|_____________|_|_________|________|__________|___________|
|  0 | 1|      2     |      3      |4|    5    |    6   | 7 = 4 - 6|     8     |



|____|__|____________|_____________|_|_________|________|__________|___________|
|    |  |            |             | |         |        |          |           |
|____|__|____________|_____________|_|_________|________|__________|___________|
|    |  |            |             | |         |        |          |           |
|____|__|____________|_____________|_|_________|________|__________|___________|
    *) Se va completa cu:   A, în cazul cererilor aprobate;
                            R, în cazul cererilor respinse.

    Figura 1: Eviden a cererilor de restituire a TVA

    ANEXA 2
    la procedur

    MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
    AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
    Unitatea fiscal  ..............
    Nr. ......./...................

                                                               Aprobat,
                                                  Conduc torul unit ii fiscale,
                                                  ..............................

                                   REFERAT
                         pentru analiz  documentar

    Prin Cererea de restituire a TVA înregistrat  sub nr.
......../.....................................................................,
                              (denumirea contribuabilului)
cod de identificare fiscal  .............................................., solicit
restituirea TVA în sum  de .................................... (lei).
    Restituirea este solicitat  pentru: ......................................,
...............................................................................
în temeiul dispozi iilor legale ............................................. .
    Pentru acordarea restituirii au fost verificate urm toarele documente:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .
    În urma verific rii documenta iei depuse în vederea restituirii s-au constatat
urm toarele:
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .

    În urma analizei facturilor anexate de contribuabil au rezultat urm toarele:

    TVA acceptat                                                       - lei -

 ______________________________________________________________________________
| Nr.  | Factur  |Furnizor/| Cod de       | Total  | Baz  de   |TVA| Documente |
| crt. | nr./data|Prestator| identificare | factur | impozitare|   | de plat   |
|      |         |         | fiscal  al   |        |           |   | a facturii|
|      |         |         | furnizorului/|        |           |   |           |
|      |         |         | prestatorului|        |           |   |           |
|______|_________|_________|______________|________|___________|___|___________|
|TOTAL:|         |         |              |        |           |   |           |
|______|_________|_________|______________|________|___________|___|___________|

    TVA respins                                                        - lei -

 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Factur   | Furnizor| Total factur  |Baz  de   | TVA | Motive | Temei   |
| crt. |nr./data |         |               |impozitare|     | de fapt| de drept|
|______|_________|_________|_______________|__________|_____|________|_________|
|TOTAL:|         |         |               |          |     |        |         |
|______|_________|_________|_______________|__________|_____|________|_________|

    Ca urmare a celor prezentate situa ia TVA este urm toarea:

    TVA solicitat  la restituire: ............



    TVA aprobat  la restituire: ..............
    TVA respins  la restituire: ..............

    Avizat                         Verificat                      Întocmit
    Func ia ............   Func ia ..................    Func ia ..............
    Numele i prenumele    Numele i prenumele           Numele i prenumele
    ....................   ..........................    ......................
    Data ...............   Data .....................    Data .................
    Semn tura ..........   Semn tura ................    Semn tura ............

    ANEXA 2
    MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
    AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
    Unitatea fiscal  ..............
    Nr. ......./...................

                              DECIZIE DE RESTITUIRE
                          a taxei pe valoarea ad ugat

    C tre: Denumirea/Numele i prenumele ......................................
    Codul de identificare fiscal  .............................................
    Adresa: Localitatea ..........................., str. ..................... nr. ....,
bl. ...., ap. ...., et. ...., jude ul/sectorul ......................
    În baza art. 88 lit. a) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, a Cererii de
restituire a TVA înregistrat  sub nr. ....... din ................., se stabile te taxa
pe valoarea ad ugat  de restituit, astfel:
    TVA solicitat  la restituire        ................ lei;
    TVA aprobat  la restituire          ................ lei;
    TVA respins  la restituire          ................ lei.
    Motiva ia respingerii .....................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Suma aprobat  la restituire urmeaz  procedura prev zut  la art. 115, 116 sau 117, dup
caz, din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare.
    Prezenta decizie de restituire a taxei pe valoarea ad ugat  poate fi contestat  în termen
de 30 de zile de la data comunic rii, sub sanc iunea dec derii, potrivit art. 207 alin. (1)
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acela i act normativ.

    Avizat                         Verificat                      Întocmit
    Func ia ............   Func ia ..................    Func ia ..............
    Numele i prenumele    Numele i prenumele           Numele i prenumele
    ....................   ..........................    ......................
    Data ...............   Data .....................    Data .................
    Semn tura ..........   Semn tura ................    Semn tura ............


