
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

 

ORDIN NR.  

privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe 

valoarea adăugată depuse în condiţiile Titlului VII ˝Taxa pe valoarea adăugată˝ din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și 

ale Titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 În temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările 

ulterioare, 
 În temeiul art.98 lit. a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

 

O R D I N 
 

 

ART. 1 Se aprobă Procedura de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe 

valoarea adăugată depuse în condiţiile Titlului VII ˝Taxa pe valoarea adăugată˝ din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și ale Titlului 

VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Anexa nr.1. 

 

ART.2 Procedura se aplică și cererilor de restituire aflate în curs de soluționare la 

data intrării în vigoare a prezentului ordin. 

 

ART. 3 Se aprobă modelul şi conţinutul formularului ˝Decizie privind restituirea 

TVA˝, cod MFP 14.13.02.02/r, prevăzut în Anexa nr.2. 

 

ART. 4 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ART. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

ART. 6 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 

nr.2250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei 



pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 7 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia 

informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale 

regionale ale finanţelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora  vor lua 

măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

 

Emis la Bucureşti, în data de    .   .2016 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Eugen - Dragoș DOROȘ   
 


