ORDIN Nr. 3 din 4 ianuarie 2010
pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate
de c tre persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri i achizi ii de
bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene
EMITENT:
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
AGEN IA NA IONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 15 ianuarie 2010
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea
i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i
complet rile ulterioare, al art. 5 alin. (4) teza a II-a, al art. 147^2 alin. (2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i al pct. 49^1
din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea ad ugat " din
Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i al art. 228 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare,
pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal emite urm torul ordin:
ART. 1
Se aprob Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de c tre
persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri i achizi ii de bunuri/servicii
efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, prev zut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprob modelul i con inutul urm toarelor formulare:
a) "(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat pentru persoanele
impozabile stabilite în România, depus potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal", cod
MFP 14.13.03.02/18, prev zut în anexa nr. 2;
b) "(319) Declara ie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozi iilor art. 147^2 alin. (2) din
Codul fiscal i ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice", cod MFP
14.13.03.02/19, prev zut în anexa nr. 3.
ART. 3
Instruc iunile de completare a formularelor men ionate la art. 2 sunt prev zute în anexa
nr. 4.
ART. 4
Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, utilizare i p strare a formularelor
men ionate la art. 2 sunt prev zute în anexa nr. 5.
ART. 5
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezint trimiteri la titlul
VI "Taxa pe valoarea ad ugat " din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezint
trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedur fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezint
trimiteri la Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
ART. 6
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 7
Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Direc ia general de tehnologia
informa iei din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal pune la dispozi ia
persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii în format electronic a
cererii de rambursare i a informa iilor solicitate.
ART. 8
Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I, i se aplic
cererilor de rambursare depuse începând cu 1 ianuarie 2010.
ART. 9
Direc ia general proceduri pentru administrarea veniturilor i Direc ia general de
tehnologia informa iei vor lua m suri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Pre edintele Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal ,
Sorin Blejnar
Bucure ti, 4 ianuarie 2010.
Nr. 3.
ANEXA 1
PROCEDURA
de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de c tre persoanele impozabile
stabilite în România pentru importuri i achizi ii de bunuri/servicii efectuate în alt stat
membru al Uniunii Europene
I. Primirea cererilor de rambursare depuse de persoane impozabile stabilite în România
i transmiterea acestor cereri statelor membre c rora le sunt adresate
1. Potrivit dispozi iilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile
pct. 49^1 din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea ad ugat "
din acela i act normativ, persoana impozabil stabilit în România, denumit în
continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea ad ugat achitate
pentru importuri i achizi ii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, denumit în
continuare stat membru de rambursare.
2.1. Pentru a ob ine o rambursare a taxei pe valoarea ad ugat în statul membru de
rambursare, solicitantul adreseaz o cerere, potrivit modelului prev zut în anexa nr. 2 la
ordin, pe cale electronic , respectivului stat membru, pe care o înainteaz organului fiscal
competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispozi ie de
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal .

2.2. Cererea de rambursare se depune, în format electronic, la organul fiscal competent
din România, pân la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaz perioadei
de rambursare, în condi iile prev zute la pct. 49^1 alin. (15) - (18) din normele
metodologice.
2.3. Informa iile din cererea de rambursare i eventualele informa ii suplimentare
trebuie furnizate de solicitant în limba stabilit de statul membru de rambursare.
3. Dup primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal
competent din România trimite solicitantului, de îndat , o confirmare electronic de
primire a acesteia.
4.1. Organul fiscal competent din România verific , cu ajutorul aplica iei informatice,
dac în perioada de rambursare înscris în cerere solicitantul a fost persoan înregistrat
în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, precum i dac documentele
înscrise în sec iunea "Lista opera iunilor pentru care se solicit rambursarea TVA" sunt
emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei
impozabile stabilite în România.
4.2. Dac solicitantul nu a fost în perioada de rambursare persoan înregistrat în
scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, sau dac documentele înscrise în
sec iunea "Lista opera iunilor pentru care se solicit rambursarea TVA" nu au fost emise
în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei
impozabile stabilite în România, organul fiscal competent din România nu înainteaz
cererea de rambursare statului membru de rambursare i comunic solicitantului, pe cale
electronic , aceast decizie.
4.3. Dac solicitantul a fost în perioada de rambursare persoan înregistrat în scopuri
de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, i dac documentele men ionate la punctul
precedent au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de
TVA, organul fiscal competent din România atribuie un num r de referin cererii i
transmite, electronic, autorit ii competente din statul membru de rambursare cererea de
rambursare, împreun cu toate documentele care înso esc respectiva cerere. Num rul de
referin al cererii se comunic solicitantului pentru a fi înscris pe toate documentele
referitoare la cererea respectiv .
5. Opera iunile descrise la pct. 2.1 - 4.3 se realizeaz cu ajutorul aplica iei informatice
puse la dispozi ie de Direc ia general de tehnologia informa iei.
II. Corectarea cererii de rambursare i rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a
sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive
1.1. Cererea depus ini ial se rectific prin depunerea unei noi cereri, pe acela i format,
bifând c su a corespunz toare de pe formular. În cazul în care o cerere ini ial se
rectific , se înscrie în c su a corespunz toare num rul de referin al cererii ini iale.
1.2. În cererea rectificativ se rectific facturile/documentele de import care au fost
acoperite de o cerere de rambursare precedent . Cererea rectificativ nu trebuie s
con in facturi/documente de import noi.
1.3. Se completeaz câte o cerere rectificativ pentru fiecare perioad de raportare
pentru care se opereaz rectific ri.
2.1. Dac , ulterior depunerii cererii de rambursare, pro-rata de deducere se modific ,
solicitantul trebuie s rectifice suma solicitat la rambursare sau suma deja rambursat .
Rectificarea se poate face printr-o cerere de rambursare, dac solicitantul depune

respectiva cerere pe parcursul anului care urmeaz perioadei de rambursare pentru care sa solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursat sau printr-o
declara ie de ajustare a pro-ratei, dac solicitantul nu depune o alt cerere de rambursare
pe parcursul respectivului an calendaristic.
2.2. Declara ia de ajustare a pro-ratei se completeaz potrivit modelului prev zut în
anexa nr. 3 la ordin.
ANEXA 2*)
*) Anexa nr. 2 este reprodus

în facsimil.

______________________________________________________________________________
|
|
|
318
|
|
|
| Nr. de
|
|
| Cerere de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat
| înregistrare|
|
AF
| pentru persoanele impozabile stabilite în România,
| ca operator |
|
| depus potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal | de date cu |
|
|
| caracter
|
|
|
| personal 759|
|________|_______________________________________________________|_____________|
______________________________________________________________________________
| STATUL MEMBRU ÎN CARE A FOST ACHITAT TAXA PE VALOAREA AD UGAT |
|
|_________________________________________________________________|____________|
| Limba oficial |
|
|________________|____________|
| Moneda
|
|
|________________|____________|
__________________________________________________
____________________
| ANUL: | | | | | PERIOADA |
|
| - |
|
|
| Cerere anual
|
|
|_______|__|__|__|__|__________|___|___|___|___|___|
|________________|___|
__________________________
| Cerere ini ial
|
|
|______________________|___|___________________________________________________
| Cerere rectificativ |
| Num r de referin
a cererii anterioare |
|
|______________________|___|_________________________________________|_________|
______________________________________________________________________________
| AJUSTAREA PRO-RATEI
|
|______________________________________________________________________________|
| ANUL: | | | | |
| PRO-RATA DEFINITIV : |
|
|
|
|
|
|
|_______|__|__|__|__|
|______________________|___|___|___|
|___|___|
______________________________________________________________________________
| DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
|
|______________________________________________________________________________|
| DENUMIRE/NUME, PRENUME |
|
|________________________|_____________________________________________________|
| COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
| RO | | | | | | | | | | |
|___________________________________________|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| DOMICILIUL FISCAL |
|
|___________________|__________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
| COD PO TAL |
| TELEFON |
| E-MAIL |
|
|____________|_______________|_________|______________|________|_______________|
| OBIECTUL DE ACTIVITATE
| | | | |
| (se pot completa mai multe coduri de activitate)
| | | | |
|__________________________________________________________________|__|__|__|__|
______________________________________________________________________________
| REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT
|
|______________________________________________________________________________|
| DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎMPUTERNICITULUI
|
|______________________________________________________________________________|
| DENUMIRE/NUME, PRENUME |
|
|________________________|_____________________________________________________|
| COD DE ÎNREGISTRARE FISCAL
| | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

| DOMICILIUL FISCAL
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
| COD PO TAL |
| TELEFON |
| E-MAIL |
|
|____________|_______________|_________|______________|________|_______________|
______________________________________________________________________________
| INFORMA II FINANCIARE
|
|______________________________________________________________________________|
| SUMA SOLICITAT LA RAMBURSARE
|
| MONEDA |
|
|_________________________________|____________________________|________|______|
| TITULARUL CONTULUI |
| SOLICITANT |
| ÎMPUTERNICIT |
|
|____________________|___________________|____________|____|______________|____|
| COD IBAN
|
| COD BIC/SWIFT |
|
|__________________|___________________|_______________|_______________________|
______________________________________________________________________________
|
LISTA OPERA IUNILOR PENTRU CARE SE SOLICIT RAMBURSAREA TVA
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
ACHIZI II BUNURI/SERVICII
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Nr. crt. | Referin
factur
|
|__________|___________________________________________________________________|
| 1 .... m | Factur simplificat | D | N | Num r factur |
| Data factur |
|
|
|_____________________|___|___|______________|___|______________|___|
|
| Natura bunurilor/serviciilor
|
|
| (se pot completa mai multe categorii de coduri i sub-coduri)
|
|
|___________________________________________________________________|
|
| Cod
|
| Sub-cod |
| Descriere |
|
|
|____________|__________|_________|__________|___________|__________|
|
| Total factur
|
|
|___________________________________________________________________|
|
| Baza
|
|TVA|
|Pro-|
|TVA
|
|
|
| impozabil |
|
|
|rata|
|deductibil |
|
|
|____________|__________|___|__________|____|_____|___________|_____|
|
| Furnizor/Prestator
|
|
|___________________________________________________________________|
|
| Cod de înregistrare în scopuri de TVA/ |
|
|
| cod de înregistrare fiscal
|
|
|
|________________________________________|__________________________|
|
| Denumire |
|
|
|__________|________________________________________________________|
|
| Adres
|
|
|
|__________|________________________________________________________|
|
| ara
|
| Telefon |
|
|__________|__________|____________________________|_________|_________________|
|
Se completeaz câte un tabel pentru fiecare factur
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
IMPORTURI
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Nr. crt. | Referin
document de import
|
|__________|___________________________________________________________________|
| m+1 ... n| Num r document de import |
| Data document de import |
|
|
|__________________________|______|_________________________|_______|
|
| Descriere
|
|
|
|_____________|_____________________________________________________|
|
| Natura bunurilor
|
|
| (se pot completa mai multe categorii de coduri i sub-coduri)
|
|
|___________________________________________________________________|
|
| Cod
|
| Sub-cod |
| Descriere |
|
|
|____________|__________|_________|__________|___________|__________|
|
| Total document de import
|
|
|___________________________________________________________________|
|
| Baza
|
|TVA|
|Pro-|
|TVA
|
|
|
| impozabil |
|
|
|rata|
|deductibil |
|
|
|____________|__________|___|__________|____|_____|___________|_____|

|
| Exportator
|
|
|___________________________________________________________________|
|
| Denumire |
|
|
|__________|________________________________________________________|
|
| Adres
|
|
|
|__________|________________________________________________________|
|
| ara
|
| Telefon |
|
|__________|__________|____________________________|_________|_________________|
|
Se completeaz câte un tabel pentru fiecare document de import
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
DOCUMENTE ATA ATE
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Nume Fi ier |
| Tip fi ier |
| Descriere |
|
|_____________|_______________|____________|___________|___________|___________|
______________________________________________________________________________
| NR. ANEXE | | | | NR. FACTURI | | | | NR. DOCUMENT DE IMPORT | | | |
|____________|__|__|__|_____________|__|__|__|________________________|__|__|__|
______________________________________________________________________________
| M angajez s returnez orice sum mi-ar putea fi rambursat din gre eal
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c nu am
|
| efectuat livr ri de bunuri sau prest ri de servicii considerate ca fiind
|
| livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul
|
| perioadei de rambursare, cu excep ia:
|
| - serviciilor de transport i a serviciilor auxiliare transportului, scutite |
| în temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva
|
| 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legisla ia statului membru de
|
| rambursare;
|
| - livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre o persoan care
|
| are obliga ia de a pl ti TVA în conformitate cu art. 194 - 197 i 199 din
|
| Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legisla ia statului
|
| membru de rambursare.
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Numele persoanei care face declara ia |
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Func ia |
| Semn tura |
|
|_________|_________________________|___________|______________________________|
_________________________
| Cod MFP: 14.13.03.02/18 |
|_________________________|
ANEXA 3*)
*) Anexa nr. 3 este reprodus

în facsimil.

______________________________________________________________________________
|
|
|
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|
|
|
| Nr. de
|
|
| Declara ie de ajustare a pro-ratei, potrivit
| înregistrare|
|
AF
| dispozi iilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal
| ca operator |
|
| i ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice
| de date cu |
|
|
| caracter
|
|
|
| personal 759|
|________|_______________________________________________________|_____________|
______________________________________________________________________________
| DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
|
|______________________________________________________________________________|
| DENUMIRE/NUME, PRENUME |
|
|________________________|_____________________________________________________|
| COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
| RO | | | | | | | | | | |
|___________________________________________|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| DOMICILIUL FISCAL |
|
|___________________|__________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|

| COD PO TAL |
| TELEFON |
| E-MAIL |
|
|____________|_______________|_________|______________|________|_______________|
______________________________________________________________________________
|
AJUSTAREA PRO-RATEI
|
|______________________________________________________________________________|
| ANUL: | | | | |
| PRO-RATA DEFINITIV : |
|
|
|
|
|
|
|_______|__|__|__|__|
|______________________|___|___|___|
|___|___|
______________________________________________________________________________
| Numele persoanei care face declara ia |
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Func ia |
| Semn tura |
|
|_________|_________________________|___________|______________________________|
_________________________
| Cod MFP: 14.13.03.02/19 |
|_________________________|
ANEXA 4

INSTRUC IUNI
pentru completarea formularului "(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea
ad ugat pentru persoanele impozabile stabilite în România, depus potrivit art. 147^2
alin. (2) din Codul fiscal"
1.1. Cererea de rambursare se depune de c tre persoanele impozabile stabilite în
România, pentru rambursarea taxei pe valoarea ad ugat achitate de acestea pentru
bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor
în statul membru în care taxa a fost încasat , precum i a taxei achitate pentru importul
bunurilor în respectivul stat membru.
1.2. Cererea se depune pân cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic
care urmeaz perioadei de rambursare.
2.1. Cererea adresat statului membru de rambursare se completeaz în format
electronic i se înainteaz , pe cale electronic , organului fiscal competent din România,
prin intermediul portalului electronic pus la dispozi ie de Agen ia Na ional de
Administrare Fiscal .
2.2. Formatul electronic al cererii se ob ine prin folosirea programului de asisten
elaborat de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal .
2.3. Programul de asisten poate fi desc rcat de pe pagina web a Ministerului
Finan elor Publice - Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , la adresa www.anaf.ro "Declara ii electronice".
Modul de completare
Sec iunea 1
Statul membru în care a fost achitat TVA - se înscrie numele statului membru al
Uniunii Europene în care taxa a fost achitat pentru bunurile mobile livrate sau pentru
serviciile prestate, precum i pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.
Limba oficial - se alege cu ajutorul aplica iei informatice din limbile oficiale în care
solicitantul are obliga ia s furnizeze informa iile din cererea de rambursare.
Moneda - se înscrie moneda oficial a rii în care taxa pe valoarea ad ugat a fost
achitat .

Anul la care se refer cererea - se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2010).
Perioada aferent opera iunilor realizate (exemplu: pentru perioada februarie - iunie se
va înscrie 02 - 06).
Cerere anual - pentru facturile sau documentele de import care nu au fost acoperite de
cererile de rambursare precedente i care privesc opera iuni finalizate pe parcursul anului
calendaristic în cauz se va completa i depune o cerere de rambursare anual .
Cerere ini ial - se bifeaz dac solicitantul completeaz i depune o cerere ini ial .
Cerere rectificativ - cererea depus ini ial se rectific prin depunerea unei noi cereri,
pe acela i format, bifând c su a corespunz toare din formular.
În cererea rectificativ se rectific facturile/documentele de import care au fost
acoperite de o cerere de rambursare precedent . Cererea rectificativ nu trebuie s
con in facturi/documente de import noi.
Se completeaz câte o cerere rectificativ pentru fiecare perioad de raportare pentru
care se opereaz rectific ri.
Num r de referin a cererii anterioare - în cazul în care o cerere ini ial se rectific , se
înscrie în c su a corespunz toare nr. de referin a cererii ini iale.
Pro-rata definitiv - se completeaz numai dac pro-rata de deducere este modificat ,
ca urmare a calculului pro-ratei definitive. Prin înscrierea pro-ratei definitive, solicitantul
procedeaz la rectificarea sumei solicitate sau a sumei deja rambursate.
Cartu ul "Date de identificare a solicitantului" con ine:
- denumire/nume, prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i 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 caset se face cu aliniere la dreapta;
- domiciliul fiscal - se completeaz datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul
social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al persoanei impozabile stabilite în
România;
- e-mail - se completeaz adresa de e-mail la care solicitantul prime te de la organul
fiscal competent din statul membru de rambursare solicit ri de informa ii;
- obiectul de activitate - pentru descrierea activit ii economice pentru care sunt
achizi ionate bunurile i serviciile se pot înscrie mai multe coduri CAEN diferite.
Cartu ul "Reprezentare prin împuternicit" - în cazul în care depunerea cererii se
realizeaz printr-un împuternicit, se bifeaz c su a corespunz toare.
Cartu ul "Date de identificare ale împuternicitului" se completeaz doar în cazul în
care depunerea cererii se realizeaz printr-un împuternicit i con ine:
- denumire/nume, prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i prenumele
împuternicitului;
- cod de identificare fiscal - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în
certificatul de înregistrare fiscal , sau codul numeric personal, în cazul în care
împuternicitul este persoan fizic .
Înscrierea cifrelor în caset se face cu aliniere la dreapta;
- domiciliul fiscal - se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul
social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al împuternicitului.
Cartu ul "Informa ii financiare" con ine:

- suma solicitat la rambursare - se înscrie suma solicitat exprimat în moneda statului
membru de rambursare. Înscrierea cifrelor în caset se realizeaz cu aliniere la dreapta;
- titularul contului - se înscrie numele complet al titularului contului bancar i se
bifeaz în c su a corespunz toare calitatea acestei persoane, respectiv solicitant sau
împuternicit, dup caz;
- cod IBAN - se va înscrie codul IBAN al contului bancar în care se dore te a fi
transferat suma solicitat ;
- cod BIC/SWIFT - se înscrie codul SWIFT (codul unic interna ional de identificare a
institu iilor bancare).
Sec iunea a 2-a
Cuprinde opera iunile ce stau la baza sumei solicitate i vor fi introduse nominal toate
achizi iile/prest rile de servicii ce i-au fost efectuate, precum i importurile de bunuri.
Cartu ul "Achizi ii bunuri/servicii"
Se completeaz câte un tabel pentru fiecare factur .
Factur simplificat - se selecteaz , dup caz, D/N.
Num r factur - se înscrie num rul facturii din care reiese suma solicitat la
rambursare.
Dat factur - se înscrie data facturii.
Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri i subcoduri.
Descriere - se înscrie natura bunurilor achizi ionate/serviciilor de care a beneficiat.
Baza impozabil - se înscrie baza impozabil din factur .
TVA - se înscrie cuantumul TVA din factur .
Pro-rata - partea TVA aferent opera iunilor care dau drept de deducere în România,
exprimat ca procent.
TVA deductibil - se înscrie TVA deductibil rezultat prin înmul irea cuantumului
TVA cu pro-rata.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare fiscal al
furnizorului/prestatorului - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul
de înregistrare fiscal atribuit furnizorului/prestatorului de c tre autoritatea competent
din statul membru de rambursare. Se completeaz op ional dac la rubrica "Factur
simplificat " a fost selectat "D".
Denumirea furnizorului/prestatorului - se înscriu numele i prenumele sau denumirea
furnizorului/prestatorului.
Adresa furnizorului/prestatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social,
sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al furnizorului/prestatorului.
Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.
Cartu ul "Importuri"
Se completeaz câte un tabel pentru fiecare document de import.
Num r document de import - se înscrie num rul documentului de import din care
reiese suma solicitat la rambursare.
Data document de import - se înscrie data documentului de import.
Descriere - se completeaz cu alte informa ii pentru a identifica documentul de import.
Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri i subcoduri.
Descriere - se înscrie natura bunurilor importate.

Baza impozabil - se înscrie baza impozabil din factur .
TVA - se înscrie cuantumul TVA din factur .
Pro-rata - partea TVA aferent opera iunilor care dau drept de deducere în România,
exprimat ca procent.
TVA deductibil - se înscrie TVA deductibil rezultat prin înmul irea cuantumului
TVA cu pro-rata.
Denumirea exportatorului - se înscriu numele i prenumele sau denumirea
exportatorului.
Adresa exportatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau
domiciliul fiscal, dup caz) al exportatorului.
Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.
Cartu ul "Documente ata ate": conform listei de preferin e a statelor membre, se vor
ata a copii de pe facturi/documente de import în cazul în care:
- baza de impozitare de pe o factur /un document de import este de cel pu in 1.000
euro sau echivalentul în moneda na ional ;
- baza de impozitare de pe o factur /un document de import este de cel pu in 250 euro
sau echivalentul în moneda na ional , dac factura/documentul de import se refer la
combustibil (cod = 1)
Nume fi ier - trebuie sa fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix i
Windows 2000 (sau mai mare) nu trebuie s con in "o cale".
Tip fi ier - se vor ata a fi iere în urm toarele formate: "PDF", "JPEG" sau "TIFF".
Un fi ier poate con ine copii de pe mai multe facturi/documente de import.
Nr. anexe - se înscrie num rul anexelor ce înso esc cererea.
Nr. facturi - se înscrie num rul facturilor ce înso esc cererea pentru a dovedi validitatea
sumei solicitate.
Nr. documente de import - se înscrie num rul documentelor de import ce înso esc
cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.
INSTRUC IUNI
pentru completarea formularului "(319) Declara ie de ajustare a pro-ratei, potrivit
dispozi iilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal i ale pct. 49^1 alin. (8) din normele
metodologice"
Declara ia de ajustare a pro-ratei se depune, potrivit pct. 49^1 alin. (8) din normele
metodologice, în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de
deducere se modific , ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8)
din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitat sau deja rambursat .
Rectificarea sumei se efectueaz pe parcursul anului calendaristic care urmeaz
perioadei de rambursare în cauz , prin declara ie de ajustare a pro-ratei, în cazul în care
solicitantul nu înainteaz nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an
calendaristic.
Cartu ul "Date de identificare a solicitantului" con ine:
- denumire/nume, prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i 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 caset se face cu aliniere la dreapta;
- domiciliul fiscal - se completeaz datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul
social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al persoanei impozabile stabilite în
România;
- e-mail - se completeaz adresa de e-mail la care solicitantul prime te de la organul
fiscal competent din statul membru de rambursare solicit ri de informa ii.
Cartu ul "Ajustarea pro-ratei con ine":
- anul - se înscrie, cu cifre arabe cu 4 caractere, anul pentru care se determin pro-rata
definitiv (exemplu: 2010);
- pro-rata definitiv - se completeaz pro-rata definitiv , calculat potrivit art. 147 alin.
(8) din Codul fiscal.
ANEXA 5
Caracteristici de tip rire, modul de difuzare, utilizare i p strare a formularelor
I. Formularul "(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat pentru
persoanele impozabile stabilite în România, depus potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul
fiscal"
Denumirea formularului: Cerere de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat pentru
persoanele impozabile stabilite în România, depus potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul
fiscal
Cod MFP: 14.13.03.02/18
Format: A4/t1
Caracteristici de tip rire: se utilizeaz echipament informatic pentru completare i
editare, cu ajutorul programului de asisten pus la dispozi ie gratuit.
Se difuzeaz : gratuit.
Se utilizeaz la: solicitarea ramburs rii taxei pe valoarea ad ugat din alte state
membre de c tre persoane impozabile stabilite în România.
Se întocme te de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.
Circul : în format electronic, la autoritatea fiscal competent din statul membru de
rambursare.
Se p streaz : în arhiva de documente electronice.
II. Formularul "(319) Declara ie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozi iilor art. 147^2
alin. (2) din Codul fiscal i ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice"
Denumirea formularului: Declara ie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozi iilor art.
147^2 alin. (2) din Codul fiscal i ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice
Cod MFP: 14.13.03.02/19
Format: A4/t1
Caracteristici de tip rire: se utilizeaz echipament informatic pentru completare i
editare, cu ajutorul programului de asisten pus la dispozi ie gratuit.
Se difuzeaz : gratuit.

Se utilizeaz la: declararea pro-ratei definitive, pentru rectificarea sumei solicitate sau
deja rambursate din alte state membre, de c tre persoane impozabile stabilite în România.
Se întocme te de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.
Circul : în format electronic, la autoritatea fiscal competent din statul membru de
rambursare.
Se p streaz : în arhiva de documente electronice.

