
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

ORDIN  NR. 530
pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat  c tre

persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hot rârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea i func ionarea
Ministerului Finan elor Publice i a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i complet rile
ulterioare,
    în temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, al art.50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VI “Taxa pe Valoarea
Ad ugata”din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific rile si complet rile
ulterioare, al art. 83 alin.(2) i art.196 alin(2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicata, cu modific rile i complet rile ulterioare,

Ministrul finan elor publice emite urm torul

ORDIN

ART.1 Se aprob  Procedura de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat
tre persoane impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate s  se înregistreze în scopuri de TVA în

România, stabilite în afara Comunit ii, prev zut  în Anexa nr.1.

ART.2 Se aprob  modelul i con inutul formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii”, cod MFP
14.13.03.02/13, prev zut în Anexa nr.2.

ART.3 Instruc iunile de completare ale formularului de la art.2 sunt prev zute în Anexa nr.3.

ART.4 Caracteristicile de tip rire ale formularului de la art.2 sunt prev zute în Anexa nr.4.

ART.5 Se aprob  modelul i con inutul formularului „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea
ad ugat  pentru persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate s  se înregistreze în scopuri de
TVA în România, stabilite în afara Comunit ii”, cod MFP 14.13.02.02/13, prev zut în Anexa nr.5.

ART.6 Anexele nr.1 – 5 fac parte integrant  din prezentul ordin.

ART.7 Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART.8 Direc ia general  de gestiune a impozitelor i contribu iilor, Direc ia general  de reglementare a
colect rii crean elor bugetare i Direc ia de metodologie i proceduri pentru inspec ia fiscal  din cadrul Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal , Direc ia general  a tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Finan elor
Publice, precum i Direc ia general  a finan elor publice a municipiului Bucure ti vor lua m suri pentru ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Emis la Bucure ti la data 3.04.2007

MINISTRUL FINAN ELOR PUBLICE,

SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VL DESCU

K.Veres
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr 267 din 20 aprilie 2007



Anexa nr.1

PROCEDURA

de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat  c tre persoane impozabile neînregistrate
i care nu sunt obligate s  se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii.

     1. Rambursarea taxei pe valoarea ad ugat  c tre persoane impozabile neînregistrate i care nu sunt
obligate s  se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit
dispozi iilor art.1472 alin. (1), lit. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, coroborate cu prevederile pct.50 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe
valoarea ad ugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare, se efectueaz  potrivit prezentei proceduri.

2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei achitat  persoana impozabil  trebuie s i desemneze un
reprezentant în România în scopul ramburs rii, potrivit punctului 50 alin(5) din Normele metodologice de
aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea ad ugat ” din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.
44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

3. Reprezentantul solicit  rambursarea taxei pe valoarea ad ugat  prin completarea i depunerea
formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în
România, stabilite în afara Comunit ii”, prev zut în Anexa nr.2 la prezentul ordin.

4. Reprezentantul desemnat în scopul ramburs rii trebuie s  înregistreze la organul fiscal în a c rui
raz  î i are domiciliul fiscal, actul de împuternicire, în forma autentic , potrivit dispozi iilor  art.18 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Con inutul i limitele reprezent rii sunt cele stabilite prin lege, respectiv de punctul 50 alin.(6) i alin(7)
din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea ad ugat ” din Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

În vederea înregistr rii fiscale, reprezentantul desemnat depune la organul fiscal competent declara ia
de înregistrare fiscal , potrivit dispozi iilor legale în vigoare.

Comunicarea certificatului de înregistrare fiscal  se face fie la sediul organului fiscal, prin prezentarea
reprezentantului, fie prin po  prin scrisoare recomandat  cu confirmare de primire.

Codul de înregistrare fiscal  atribuit reprezentantului va fi utilizat numai pentru rambursarea taxei pe
valoarea ad ugat  persoanei reprezentate, stabilite în afara Uniunii Europene.

5. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau la po , prin scrisoare
recomandat , înso it  de documenta ia prev zut  la pct. 50 alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI „Taxa pe valoarea ad ugat ” din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modific rile i complet rile ulterioare, care sa eviden ieze taxa a c rei rambursare se solicit .

Cererea se depune înso it i de dovada emis  de organul fiscal competent din ara în care solicitantul
este stabilit, din care s  rezulte c , potrivit legisla iei na ionale a acelui stat, o persoan  impozabil  stabilit  în
România ar avea acela i drept de rambursare în ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat  sau alte impozite
ori taxe similare aplicate în ara respectiv .
   6. Documentele justificative, documentele din care rezult  c  persoana este angajat  într-o activitate
economic  ce ar face-o s  fie considerat  persoan  impozabil  în condi iile art. 127 din Legea nr.571 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioar , dac  ar fi stabilit  în România, precum i declara iile în
limba str in , vor fi înso ite de traduceri în limba român  certificate de traduc tori autoriza i potrivit prevederilor
art.8 alin(2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat ,  cu
modific rile i complet rile ulterioare.

7. De la registratur , cererea înso it  de documenta ie se repartizeaz  Compartimentului de analiz  de
risc, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistreaz  cererile în Registrul de eviden
cererilor de rambursare, organizat potrivit Anexei nr. 1a).

8. Toate documentele anexate cererii de rambursare se scaneaz i se arhiveaz  în format electronic.
 9. Compartimentul de specialitate analizeaz  documenta ia depus , verificând respectarea condi iilor impuse
pentru rambursare, potrivit pct.50 alin (1) – (11) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe
valoarea ad ugat ” din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
 Rezultatul analizei se consemneaz  într-un referat, întocmit conform modelului din Anexa nr.1b).

10. În cazul în care exist  suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de specialitate poate
solicita, cu avizul conduc torului organului fiscal competent, efectuarea unei cercet ri la fa a locului, potrivit
art.56 din Ordonan a guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, la persoana impozabil  stabilit  în România, care a emis factura respectiv , precum i
la reprezentant.
  11. Pe baza constat rilor cuprinse în Referatul de analiz i, dup  caz, în procesul verbal întocmit
urmare cercet rii la fa a locului, compartimentul de specialitate întocme te Decizia de rambursare a taxei pe
valoarea ad ugat  pentru persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate s  se înregistreze în
scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii, potrivit modelului prev zut în Anexa nr.5 la ordin.



12. Decizia se întocme te în 3 exemplare, se verific i se vizeaz  de eful compartimentului de
specialitate i se înainteaz , împreun  cu documenta ia, Referatul de analiz i, dup  caz, procesul verbal,
spre aprobare, conduc torului unit ii fiscale sau directorului coordonator, dup  caz.
 Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verific rii ulterioare, potrivit art.88 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.

13. Pentru solu ionarea cererii, organul fiscal are dreptul de a cere reprezentantului orice alte
documente pe care le consider  necesare.

Termenul legal de solu ionare se prelunge te cu perioada cuprins  între data emiterii în tiin rii privind
documentele solicitate i data limit  stabilit  pentru prezentarea acestora, potrivit art.681 alin.(2) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

14. Decizia de rambursare, aprobat  de directorul executiv adjunct coordonator, se transmite
compartimentului de colectare, în vederea compens rii i/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 113
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.

15. Compartimentul de colectare, în baza datelor din eviden a analitic  pe pl titor i a Deciziei de
rambursare a taxei pe valoarea ad ugat , întocme te Nota privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau Nota
privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.
     Nota privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se
întocme te în patru exemplare, se semneaz  de eful compartimentului de colectare i se aprob  de directorul
executiv adjunct coordonator.
    Nota aprobat  se transmite, pe baz  de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectu rii
compens rii i/sau restituirii.

16. Dup  efectuarea compens rii i/sau restituirii compartimentul de trezorerie transmite
compartimentului de colectare trei exemplare ale Notei privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau Notei
privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând i data la care s-a efectuat opera iunea de compensare
i/sau de rambursare.

17. Compartimentul de colectare re ine Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat i un
exemplar al Notei privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau Notei privind restituirea/rambursarea unor
sume i transmite compartimentului de specialitate dou  exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi
comunicat solicitantului i un exemplar în vederea arhiv rii.

18. Restituirea taxei pe valoarea ad ugat  se efectueaz  în lei, în contul indicat de reprezentantul
persoanei impozabile, deschis la o institu ie de credit din România.

Comisioanele bancare se suport  de c tre persoana impozabil .
19. Dup  operarea datelor privind solu ionarea cererii de rambursare în eviden a special ,

compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicit rii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal,
pentru arhivare.
    Dosarul solicit rii va cuprinde:
    - cererea solicitantului;
    - referatul de analiz ;
    - procesul verbal privind rezultatul cercet rii la fa a locului, dup  caz;
    - Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat ;
    - Nota privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume,
cuprinzând data la care s-a efectuat opera iunea de compensare i/sau de rambursare.

20. Dup  primirea Notei privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau Notei privind
restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate îl
în tiin eaz  pe solicitant despre modul de solu ionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de rambursare a taxei
pe valoarea ad ugat , a Notei de compensare i/sau de rambursare, precum i a documenta iei care eviden ia
taxa a c rei rambursare a fost solicitat .

Toate documentele se tampileaz  de c tre compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite
pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei persoane impozabile.



Anexa nr.1a)

EVIDEN A CERERILOR DE RAMBURSARE A T.V.A.

Nr.
crt.

Nr. de
referin a

Denumirea/numele i
prenumele solicitantului

Codul de
identificare
fiscal  din
ara în care
este stabilit

Nr. i data
înregistr rii
cererii de

rambursare a
T.V.A.

Suma
solicitat

Decizia
organului

fiscal *

Suma
aprobat

Diferen e
constatate fa

de suma
solicitat

Data efectu rii
compens rii
i/sau restituirii

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

    *) se va completa cu: A - în cazul cererilor aprobate;
                                       R - în cazul cererilor respinse.



Anexa nr.1b)

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
Direc ia general  a finan elor publice a jude ului ……………
Administra ia finan elor publice ……………..
Nr.
            Aprobat,
       Conduc torul unit ii fiscale/
              Director coordonator
  Avizat,
     ef compartiment specialitate

REFERAT  PENTRU ANALIZA DOCUMENTAR

A. Date de identificare ale persoanei impozabile
Cod de identificare fiscal ______________________________________

 Denumire___________________________________________________
 Domiciliu fiscal_______________________________________________

B. Date de identificare ale reprezentantului
Cod de identificare fiscal ______________________________________

 Denumire___________________________________________________
 Domiciliu fiscal_______________________________________________

C. Analiza documentar  a cererii de rambursare aferent  lunii/perioadei …….. an……..

Au fost analizate urm toarele documente:

În urma analizei s-au constatat urm toarele:

D. Concluzii

a) Se propune aprobarea ramburs rii în urma analizei documentare

b) Se transmite pentru efectuarea cercet rii la fa a locului

 Întocmit,



 angajez s  returnez orice sum  mi-ar putea fi rambursat  din gre eal .

i mai avut cereri de rambursare anterioare?             Da             Nr. de referin  al cererii anterioare
                                                                                      Nu

TELEFON

E-MAIL

ARA DE REZIDEN

ADRESA COMPLET  ÎN ARA DE REZIDEN

COD PO TAL

FAX

DATE DE IDENTIFICARE  A SOLICITANTULUI

COD DE  ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
DENUMIRE / NUME, PRENUME

IBAN
SUMA SOLICITAT  LA RAMBURSARE

NUMELE B NCII
ADRESA B NCII

ARA  ORA COD

CONT NUMARUL       CODUL B NCII

INFORMA II FINANCIARE

                                           ANUL:                                               PERIOADA :                        -

E-MAILFAX

STRADA

LOCALITATESECTORJUDE

BLOCNR. SC.

ET. AP. COD PO TAL TELEFON

COD DE IDENTIFICARE FISCAL

DENUMIRE / NUME, PRENUME

DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI

NR. ANEXE         NR. FACTURI              NR. DOCUMENTE DE IMPORT

313

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

TITULARUL CONTULUI

Anexa nr.2

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în

afara Comunit ii



Numele persoanei care face declara ia

Func ia

Semn tura tampila

Se completeaz  de personalul organului fiscal

Organ fiscal

//Num r înregistrare

Numele persoanei care a verificat

Data înregistrare

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar urm toarele:
-  în perioada la care se refer  actuala cerere de rambursare, nu am efectuat livr ri de bunuri

sau prest ri de servicii ce au avut loc sau au fost considerate ca având loc în România, cu excep ia,
dup  caz a serviciilor prev zute la pct.50 alin.(3) lit a) i b)din Normele metodologice de aplicare a
TitluluiVI din Codul fiscal,

 - bunurile i serviciile pentru care solicit rambursarea taxei aferente  au fost utilizate în
vederea desf ur rii activit ii mele în calitate de persoan  impozabil ,

- faptul c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Cod MFP: 14.13.03.02/13



LISTA OPERA IUNILOR PENTRU CARE SE SOLICIT  RAMBURSAREA
Nr
crt

Tipul* Natura bunurilor sau a
serviciilor

Denumirea partenerului Codul de identificare
fiscal  al partenerului

Data facturii Num rul facturii Suma de tax  pe
valoarea adaugat
solicitat  la
rambursare

TOTAL

*A-achizi ie, I-import, S-prest ri servicii



            Anexa  nr.  3

Instruc iuni pentru completarea cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii

1. Cererea de rambursare se depune de c tre persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate s
se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii, pentru rambursarea taxei facturat  de alte
persoane impozabile i achitat  de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost
prestate în beneficiul s u în România, precum i a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioad
de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioad  mai mic  de trei luni r mas  din anul
calendaristic.
 Cererea se depune în termen de 6 luni de la încheierea anului calendaristic în care taxa devine exigibil .

 2.1. Cererea se depune, în format electronic,
 - la registratura organului fiscal competent,
 - la po , prin scrisoare recomandat ,

 2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi înso it de formularul editat de solicitant cu ajutorul
programului de asisten , semnat i tampilat, conform legii.
 Formatul se editeaz  în dou  exemplare:
 - 1 exemplar se depune la unitatea fiscal , împreun  cu suportul electronic;
 - 1 exemplar se p streaz  de c tre solicitant.
 Formatul electronic al cererii se ob ine prin folosirea programului de asisten  elaborat de Ministerul Finan elor
Publice i se transmite organului competent pe suport electronic.
 Programul de asisten  este pus la dispozi ia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatea fiscala sau poate fi
desc rcat de pe serverul de web al Ministerului Finan elor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Modul de completare a cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii

 - anul la care se refer  declara ia; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2007)
 - perioada aferent  opera iunilor realizate; (exemplu: pentru perioada februarie – iunie se va înscrie 02 - 06)

 Cartu ul “Date de identificare a solicitantului” con ine:
1. Denumire/nume, prenume  - se înscrie, dup  caz, denumirea sau numele i prenumele persoanei impozabile.
2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA -  se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în
certificatul de înregistrare fiscal  în ara de origine a solicitantului.
Înscrierea cifrelor în caset  se face cu aliniere la dreapta.
3. Se completeaz , cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup  caz) al
persoanei impozabile.

Cartu ul “Date de identificare a reprezentantului” con ine:
1. Denumire/nume, prenume  - se înscrie, dup  caz, denumirea sau numele i prenumele reprezentantului.
2. Codul de identificare fiscal  -  se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscal  al
reprezentantului.
Înscrierea cifrelor în caset  se face cu aliniere la dreapta.
3. Se completeaz , cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup  caz) a
reprezentantului.

Cartu ul Informa ii financiare con ine:
1. Suma solicitat  la rambursare: se înscrie suma solicitat . Înscrierea cifrelor în caseta se realizeaz  cu

aliniere la dreapta.
2. IBAN: se înscrie codul IBAN al contului bancar în care se dore te a fi transferata suma solicitata
3. Titularul contului: se înscrie numele complet al titularului contului bancar.
4. Cont num rul: se înscrie num rul contului bancar în care se dore te a fi transferat  suma solicitat .
5. Codul b ncii: se înscrie codul b ncii la care se afla contul nominalizat mai sus
6. Numele b ncii: se înscrie numele b ncii.
7. Adresa, ora ul, tara i codul po tal al b ncii: se înscrie adresa exact  a b ncii nominalizate pentru

realizarea transferului sumei solicitate.

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

http://www.mfinante.ro.


Nr. documente de import: se înscrie num rul documentelor de import ce înso esc cererea pentru a dovedi validitatea
sumei solicitate

În cazul în care solicitantul a mai avut i alte cereri de rambursare anterioare acest lucru va fi specificat prin bifarea
su ei corespunz toare, precum i prin specificarea Num rului de referin a repartizat acelei cereri. În cazul în care nu

a mai avut alte cereri de rambursare anterioare va bifa c su a “Nu”.

Sec iunea 2

Cuprinde opera iunile ce stau la baza sumei solicitate, i vor fi introduse nominal toate achizi iile i importurile de
bunuri, precum i prest rile de servicii ce i-au fost efectuate.

“Tipul” – se înscrie tipul opera iunii. Se înscrie: A - pentru achizi ii, I - pentru import, S - pentru prest ri servicii
“Natura bunurilor sau a serviciilor” – se înscrie natura bunurilor achizi ionate sau importate sau natura serviciilor
care i-au fost prestate
“Denumirea partenerului” – Se înscrie nume i prenumele sau denumirea furnizorului sau a prestatorului de servicii
“Codul de identificare fiscala”: se înscrie codul de identificare fiscal  comunicat de c tre furnizor sau prestatorul de
servicii
“Data facturii” i “Num rul facturii”: se înscrie data, respectiv num rul facturii din care reiese suma solicitat  spre
rambursare
“Suma de taxa pe valoarea ad ugata solicitata la rambursare” – se înscrie suma de tax  pe valoarea ad ugat  ce
reiese din factura respectiv .

Toate sumele se înscriu în lei.



              Anexa  nr.4

Caracteristicile de tip rire, modul de
difuzare, utilizare i p strare a

Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în
afara Comunit ii

Denumire formular: Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în
România, stabilite în afara Comunit ii

Cod MF: 14.13.03.02/13

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: Rambursarea taxei pe valoarea ad ugat  c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de
TVA în România, stabilite în afara Comunit ii

Se întocme te de: persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii

Circul : - în format electronic, la organul fiscal competent;
               - în format hârtie, în 2 exemplare listate, semnate i tampilate, potrivit legii, din care:
    *un exemplar la solicitant;
    *un exemplar la organul fiscal.

Se p streaz : - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
                - formatul hârtie, la dosarul fiscal al solicitantului.



Anexa nr.5
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
Direc ia general  a finan elor publice ……………………………………
Administra ia finan elor publice……………………………………..
Nr. înregistrare..........................Data.............................

DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGAT
pentru persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate

 s  se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii

tre: Denumire/Nume, prenume ……..............................................................................................
Cod de identificare fiscal  .................................................................................................................
Adresa: ara ……………………………….…………. Regiunea ………………….………………………
Localitate ........................................................ Cod po tal ………………….…………………..……….
Str. ..................................................................................................nr. .............

Reprezentat prin
Denumire/ Nume, prenume …………………………..…………………………………………………….
Cod de identificare fiscal  …………………………..………………………………………………………
Adresa: Ora  ……………………………………….……….. Strada …………………………………......
Cod po tal …………………………………..………. Nr. …………….. bloc …….……… et. ……….….
Ap. …………

 În baza art.1472 alin (1) lit. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare i a art.83 alin.(2) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii pentru perioada ..............., înregistrat  sub nr. .................
din............................... cu Num rul de referin a …………….. i a analizei/ cercet rii la fata locului efectuate în
perioada......................., se stabile te taxa pe valoarea ad ugat  de rambursat, astfel:

 TVA solicitat  la rambursare   .....................................lei

 TVA aprobat  la rambursare   .....................................lei

 TVA respins  la rambursare                               .....................................lei

Motivul de fapt
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Temeiul de drept
Act normativ: ____________________________, articol: _____, paragraf: _____, punct: _______, litera: _______,
alineat: _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Suma aprobat  la rambursare urmeaz  procedura prev zut  la art.111, 112 sau 113, dup  caz, din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
 Prezenta Decizie de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat  poate fi contestat  în termen de 30 de zile de la
data comunic rii, sub sanc iunea dec derii, la organul fiscal competent potrivit art.179 alin(1) din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

 Aprobat,    Verificat,   Întocmit,
 Func ia      Func ia    Func ia
    Nume, prenume             Nume, prenume        Nume, prenume
              Data                  Data                 Data
        Semn tura           Semn tura           Semn tura

Cod MFP: 14.13.02.02/13




