DOMENIU: COD FISCAL

T A X focus

SUBIECT: RESTITUIREA TVA

nr. 29/24 mai 2016
OPANAF nr. 1559/2016 aprobă Procedura de soluționare a cererilor de
restituire a TVA depuse în condițiile titlului VII din Codul fiscal. De asemenea,
aprobă modelul și conținutul formularului ''Decizie de restituire a taxei pe
valoarea adăugată''.
Față de vechea reglementare, principalele modificări se referă la:
- actualizarea referințelor la articolele din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
- definirea organului fiscal competent pentru depunerea cererilor de restituire a
TVA. Organul fiscal competent este:
(i)

(ii)

organul desemnat prin ordine ale ministrului finanțelor publice pentru
cererile depuse în condițiile Normelor privind aplicarea scutirii de TVA
aprobate prin astfel de acte normative (ex. cereri depuse de
ambasade conform art. 4146/2015); și
organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat solicitantul
pentru celelalte cereri de restituire;

- se introduce posibilitatea prelungirii restituirii taxei peste termenul de 45 zile
în condițiile prevăzute de art. 77 C.proc.fisc;

CUPRINS
Ordinul președintelui ANAF nr.
1559/2016
privind
aprobarea
Procedurii
de
soluționare
a
cererilor de restituire a taxei pe
valoarea adăugată depuse în
condițiile titlului VII ''Taxa pe
valoarea adăugată'' din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal și ale
titlului
VII
din
Normele
metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate
prin
Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016, publicat în
Monitorul Oficial nr. 394 din 24 mai
2016
*intrare în vigoare: 24 mai 2016

- ”Nota de compensare” se redenumește ca ”Decizia privind compensarea
obligațiilor fiscale”.
- termenul de contestare a deciziei de restituire a TVA se mărește la 45 zile
(față de 30 zile anterior).
Acest ordin abrogă OPANAF nr. 2250/2007 începând cu data de 24 mai 2016.

NOTĂ
Această publicaţie are un scop pur
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm
nicio responsabilitate pentru eventualele
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să
luați decizii numai după consultarea unui
specialist.
© Tax&Business Solutions SRL 2016

TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,
Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6, Bucuresti,
tel. 031 4378213, email. contact@taxation.ro, www.taxation.ro

