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TVA deductibilă — se înscrie TVA deductibilă rezultată prin
înmulțirea cuantumului TVA cu pro-rata.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare
fiscală al furnizorului/prestatorului — se înscrie codul de
înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală
atribuit furnizorului/prestatorului de către autoritatea competentă
din statul membru de rambursare. Se completează opțional
dacă la rubrica „Factură simplificată” a fost selectat „D”.
Denumirea furnizorului/prestatorului — se înscriu numele și
prenumele sau denumirea furnizorului/prestatorului.
Adresa furnizorului/prestatorului — se înscrie adresa
domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după
caz) al furnizorului/prestatorului.
Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de
rambursare.
Cartușul „Importuri”
Se completează câte un tabel pentru fiecare document de
import.
Număr document de import — se înscrie numărul
documentului de import din care reiese suma solicitată la
rambursare.
Data document de import — se înscrie data documentului de
import.
Descriere — se completează cu alte informații pentru a
identifica documentul de import.
Cod/Subcod — se pot completa mai multe categorii de coduri
și subcoduri.
Descriere — se înscrie natura bunurilor importate.
Baza impozabilă — se înscrie baza impozabilă din factură.
TVA — se înscrie cuantumul TVA din factură.
Pro-rata — partea TVA aferentă operațiunilor care dau drept
de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă — se înscrie TVA deductibilă rezultată prin
înmulțirea cuantumului TVA cu pro-rata.
Denumirea exportatorului — se înscriu numele și prenumele
sau denumirea exportatorului.
Adresa exportatorului — se înscrie adresa domiciliului fiscal
(sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al
exportatorului.
Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de
rambursare.
Cartușul „Documente atașate”: conform listei de preferințe a
statelor membre, se vor atașa copii de pe facturi/documente de
import în cazul în care:
• baza de impozitare de pe o factură/un document de import
este de cel puțin 1.000 euro sau echivalentul în moneda
națională;
• baza de impozitare de pe o factură/un document de import este
de cel puțin 250 euro sau echivalentul în moneda națională, dacă
factura/documentul de import se referă la combustibil (cod = 1)
Nume fișier — trebuie sa fie un nume valid pentru sistemele
de operare Unix și Windows 2000 (sau mai mare) nu trebuie să
conțină „o cale”.
Tip fișier — se vor atașa fișiere în următoarele formate:
„PDF”, „JPEG” sau „TIFF”.
Un fișier poate conține copii de pe mai multe
facturi/documente de import.
Nr. anexe — se înscrie numărul anexelor ce însoțesc
cererea.
Nr. facturi — se înscrie numărul facturilor ce însoțesc cererea
pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.
Nr. documente de import — se înscrie numărul documentelor
de import ce însoțesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei
solicitate.

INSTRUCȚIUNI

pentru completarea formularului „(319) Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472
alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”
Declarația de ajustare a pro-ratei se depune, potrivit pct. 491
alin. (8) din normele metodologice, în cazul în care, ulterior
depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se
modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform
art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma
solicitată sau deja rambursată.
Rectificarea sumei se efectuează pe parcursul anului
calendaristic care urmează perioadei de rambursare în cauză,
prin declarație de ajustare a pro-ratei, în cazul în care solicitantul
nu înaintează nicio cerere de rambursare pe parcursul
respectivului an calendaristic.
Cartușul „Date de identificare a solicitantului” conține:
— denumire/nume, prenume — se înscrie, după caz,
denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile
stabilite în România;

— cod de înregistrare în scopuri de TVA — se înscrie codul
primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în
certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor
în casetă se face cu aliniere la dreapta;
— domiciliul fiscal — se completează datele privind adresa
domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după
caz) al persoanei impozabile stabilite în România;
— e-mail — se completează adresa de e-mail la care
solicitantul primește de la organul fiscal competent din statul
membru de rambursare solicitări de informații.
Cartușul „Ajustarea pro-ratei conține”:
— anul — se înscrie, cu cifre arabe cu 4 caractere, anul
pentru care se determină pro-rata definitivă (exemplu: 2010);
— pro-rata definitivă — se completează pro-rata definitivă,
calculată potrivit art. 147 alin. (8) din Codul fiscal.
ANEXA Nr. 5

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor
I. Formularul „(318) Cerere de rambursare a taxei pe
valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite
în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul
fiscal”
Denumirea formularului: Cerere de rambursare a taxei pe
valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în
România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal
Cod MFP: 14.13.03.02/18
Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic
pentru completare și editare, cu ajutorul programului de
asistență pus la dispoziție gratuit.
Se difuzează: gratuit.
Se utilizează la: solicitarea rambursării taxei pe valoarea
adăugată din alte state membre de către persoane impozabile
stabilite în România.
Se întocmește de: persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA în România.

