
 
 

Anexa nr.5 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. înregistrare ____________ 
Data ____________________ 

 
DECIZIE 

privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit 
entităților nonprofit/unităților de cult 

 
Către:                                                                                                            Cod de identificare fiscală 
Denumire ______________________________________             __________________________________ 
Localitate ___________________ Cod poștal__________  
Stradă _____________________ Număr_____ Bloc_____ 
Scară______ Ap. ______ Județ/Sector ________________ 

 
 
Prin prezenta, vă comunicăm că, suma de ............................. lei reprezentând până la 3,5% din 

impozitul anual datorat a fost virată în contul/conturile dumneavoastră, în mod necuvenit.  

Precizăm că, în urma notificării, unii contribuabili au comunicat, în scris, faptul că nu și-au exercitat 

opțiunea privind susținerea entității nonprofit/unității de cult ................................, astfel cum această opțiune 

este înscrisă în formularul/formularele 230 ” Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din 

impozitul anual datorat” depus/depuse de dumneavoastră la organul fiscal, pe bază de borderou. 

 

Față de cele de mai sus, având în vedere dispozițiile art.100 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația restituirii sumei în cuantum de 

...................... lei, în funcție de data comunicării prezentei, astfel: 

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la 

data de 5 a lunii următoare, inclusiv; 

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la 

data de 20 a lunii următoare, inclusiv. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la 

comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent. 

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înșiințare de plată, conform legii. 

Decizia produce efecte de la data comunicării. 

 
 

Date necesare efectuării plății 
Beneficiar  
Cod de identificare fiscală beneficiar  
Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată  
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare  
Explicații  
Suma (lei)  

 
 
Conducătorul unității fiscale, 
 
Nume și prenume .................................. 
 
 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

258 
Ministerul Finantelor Publice  
Agenția Națională de Administrare Fiscală 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice …………... 
Unitatea fiscală ……………………………………………… 
Serviciul/Biroul/Compartimentul 

 
SIGLĂ 


