
24.1. Dacă cererea de rambursare depusă înainte de

rectificarea sumei TVA a fost deja soluționată (suma TVA a fost

rambursată) și ca urmare a rectificării sumei rambursate rezultă

o sumă de rambursat mai mică decât suma deja rambursată,

compartimentul de specialitate întocmește proiectul Deciziei

privind stabilirea diferențelor de TVA rambursată în condițiile

art. 147

2

alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, potrivit modelului

prevăzut în anexa nr. III la ordin, prin care se stabilește diferența

de plată dintre taxa deja rambursată și taxa calculată ca urmare

a aplicării pro-ratei definitive.

24.1.1. Proiectul Deciziei privind stabilirea diferențelor de

TVA rambursată în condițiile art. 147

2

alin. (1) lit. a) din Codul

fiscal se transmite directorului coordonator pentru aprobare.

24.1.2. După aprobare, compartimentul de specialitate

comunică solicitantului Decizia privind stabilirea diferențelor de

TVA rambursată în condițiile art. 147

2

alin. (1) lit. a) din Codul

fiscal, prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la

art. 44 alin. (2) lit. a)—c) din Codul de procedură fiscală.

24.1.3. Dacă persoana impozabilă nu restituie diferența de

taxă în termenul stabilit prin decizie, compartimentul de

specialitate aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 147

2

alin. (3) din Codul fiscal.

25.1. Dacă cererea de rambursare depusă înainte de

rectificarea sumei TVA a fost deja soluționată (suma TVA a fost

rambursată) și ca urmare a rectificării sumei rambursate rezultă

o sumă de rambursat mai mare decât suma deja rambursată,

compartimentul de specialitate întocmește proiectul Deciziei

privind stabilirea diferențelor de TVA rambursată în condițiile

art. 147

2

alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se restituie

persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare diferența

dintre taxa calculată ca urmare a aplicării pro-ratei definitive și

taxa deja rambursată.

25.1.1. Proiectul Deciziei privind stabilirea diferențelor de

TVA rambursată în condițiile art. 147

2

alin. (1) lit. a) din Codul

fiscal se transmite directorului coordonator pentru aprobare.

25.1.2. După aprobare, compartimentul de specialitate

comunică solicitantului Decizia privind stabilirea diferențelor de

TVA rambursată în condițiile art. 147

2

alin. (1) lit. a) din Codul

fiscal, prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la

art. 44 alin. (2) lit. a)—c) din Codul de procedură fiscală.

26. Dacă cererea de rambursare depusă înainte de

rectificarea sumei TVA este în curs de soluționare (suma TVA

nu a fost rambursată), compartimentul de specialitate

soluționează cererea ținând cont de rectificarea sumei TVA.

Eventualele acte emise anterior pentru soluționarea cererii de

rambursare și necomunicate persoanei impozabile (referat de

analiză, decizie de  rambursare a TVA) se desființează în

condițiile art. 47 din Codul de procedură fiscală, noile acte

întocmindu-se ținând cont de modificarea pro-ratei.
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ANEXA Nr. 1
la procedură

Registrul de evidență a cererilor de rambursare a TVA

—continuare—

Nr.

crt.

Denumirea/

numele 

și prenumele

solicitantului

Codul 

de

înregistrare 

în scopuri 

de TVA 

sau 

codul 

de

înregistrare

fiscală 

al

solicitantului

Data

înregistrării

cererii de

rambursare a

TVA

Perioada de

rambursare

Suma

solicitată    

—lei—

Pro-rata

definitivă

Sumă

rectificată

conform pro-

ratei definitive

—lei—

Data

transmiterii

cererii de

informații

suplimentare

Destinatarul

cererii de

informații

suplimentare

(solicitant,

autoritatea

competentă

din SMS, altă

sursă)

Data primirii

cererii de

informații

suplimentare

de către

destinatarul

acestei cereri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Data primirii răspunsului

la cererea de informații

suplimentare

Data transmiterii

cererii de alte

informații

suplimentare

Destinatarul cererii

de alte informații

suplimentare

(solicitant,

autoritatea

competentă

din SMS, 

altă sursă)

Data primirii

cererii de alte

informații

suplimentare de

către destinatarul

acestei cereri

Data primirii

răspunsului la

cererea de

alte informații

suplimentare

Decizia

organului

fiscal*)

Suma

aprobată   

—lei—

Sumă

respinsă   

—lei—

Data

efectuării

compensării

și/sau

restituirii

12 13 14 15 16 17 18 19 20

*) Se va completa cu: A — în cazul cererilor aprobate;

R — în cazul cererilor respinse;

P — în cazul cererilor aprobate parțial.


