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ANAF supune dezbaterii publice procedura de restituire a sumelor fără debit 
 
  
 Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice procedura 
care  reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus 
faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a 
mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate/stabilite de 
autorităţi şi instituţii publice, altele decât cele prevăzute de OMFP nr. 2.465/2010. 
 
 Solicitanţii depun la autoritatea sau instituţia publică ce nu a realizat prestaţia 
solicitată ori la care au efectuat o plată în plus faţă de obligaţia legală, o Cerere de 
restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în 
plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare. 
 Autoritatea sau instituţia publică verifică dacă prestaţia nu s-a realizat ori dacă 
plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligaţia legală şi 
emite, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire, o Dispoziţie de 
restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în 
plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare. 
 
 Mai mult, prezenta procedura reglementează și situațiile în care ANAF respinge 
emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, respectiv emiterea/modificarea acordului 
de preţ în avans, iar contribuabilul/plătitorul solicitant are dreptul la restituirea taxei 
achitate.  
 

 
*   *  * 

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa 
www.anaf.ro,  domeniul INFO ANAF/ Transparen ţa decizional ă. De asemenea, acestea pot fi 
consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. 
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti. 

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în 
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la 
următoarele adrese: 

• Prin scrisori la adresa poştală: Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă, 
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Rela ţii Publice şi Mass-
Media; 
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro  
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57. 
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / 
Comunicate  de presă aflat pe site-ul instituţiei. 
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