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DECIZIE  DE  RAMBURSARE  A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ  

pentru persoanele impozabile nestabilite în România,  

stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 

 

 

Către 

Denumire/Nume, Prenume ................................................................. 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Codul de înregistrare fiscală 

 al solicitantului .................................................................................. 

Ţara de rezidenţă    ............................................................................. 
Adresa completă în ţara de rezidenţă ................................................. 

............................................................................................................. 

Cod poştal ..................... Telefon ...................  e-mail ....................... 
 

În baza art. 302 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a art. 93 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către 

persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene pentru anul 

..............perioada ......  .  ......, înregistrată cu nr. .............. din ................ cu numărul de referinţă 

................... şi a analizei/cercetării la faţa locului efectuate în perioada .............., se stabileşte taxa pe 

valoarea adăugată de rambursat, astfel: 

    

TVA solicitată la rambursare .......................... lei 

TVA aprobată la rambursare ............................ lei 

TVA respinsă la rambursare ............................ lei 

 

Motivul de fapt (detaliat pentru fiecare document de achiziţie, document de import ) 

    ......................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................... 

 

Temeiul de drept 

    Act normativ: ........................., art. .... paragraful .... pct. .... lit. .... alin. .... 

    ......................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................... 

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 165, 167 sau 168, după caz, din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată, la organul fiscal 

competent, în conformitate cu dispoziţiile art.272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Ministerul Finanţelor Publice 

Agenţ ia  Naţională de Administ rare F isc a lă  

Direcţ ia Generală Reg ională a  F inanţelor Pub l ice 

BUCUREŞTI    

 

Admin ist ra ț ia  f iscală  pent ru  cont r ibuab i l i  nerez iden ț i  

Nr.  

 

 
 
Str. Dimitrie Gerota, nr. 13 

sector 2, Bucureşti 

Tel :  +021 307 57 63 

Fax :  

e-mail :  

 

Anexa nr.2 la ordin 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea decăderii, în termen de 45 de zile de la 

data comunicării, potrivit art.270 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 

  

 

Conducătorul unităţii fiscale, 

Numele şi prenumele .......................... 

Semnătura şi ştampila unităţii ............... 
 

 

 
 
  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

                     

 

Cod MFP: 14.13.02.02/18 


