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21.09 și 28.09.2016 

RAMBURSAREA TVA, ACHITATĂ ÎN ALT
STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE,

PENTRU PERSOANELE IMPOZABILE
STABILITE ÎN ROMÂNIA



Rambursarea TVA, achitată în alt stat membru al Uniunii Europene, pentru
persoanele impozabile stabilite în România 
- sesiuni de asistență și îndrumare online -

21.09 și 28.09.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Depunerea  unei  declaratii  318  trebuie  sa  fie
insotita  de  copii  ale  facturilor  sau  bonuletelor
pentru care se cere rambursarea tva. Intrebarea
este:  trebuie  atasata  declaratiei  318  si  o
imputernicire agreata de statul respectiv? 

În situația în care depunerea cererii se realizează printr-
un  împuternicit,  cererea  se  completează  cu  datele
împuternicitului  și  se  atașează  împuternicirea,  potrivit
instrucțiunilor  de  completare  prevăzute  în  Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr.3/2010  pentru  aprobarea  Procedurii  de  primire  a
cererilor  de rambursare a TVA aferentă importurilor  şi
achiziţiilor  de  bunuri/servicii,  efectuate  în  alt  stat
membru  al  Uniunii  Europene  de  către  persoanele
impozabile  stabilite  în  România,  cu  modificările  și
completările  ulterioare.  
Astfel,  informaţiile  din  cererea  de  rambursare  şi
eventualele  informaţii  suplimentare  vor  fi  furnizate  de
solicitant  în  limba  stabilită  de  statul  membru  de
rambursare. 

2 Poate sa intocmeasca declaratia 318 o persoana
juridica  care  a  fost  platitor  de  TVA  doar  o
anumita perioada? 

Puteți  solicita  rambursarea  TVA  prin  completarea  și
transmiterea  formularului  318  în  cazul  în  care  în
perioada  de  rambursare  înscrisă  în  cerere  ați  fost
persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153
din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările  și  completările  ulterioare.
De asemenea documentele înscrise în secțiunea ”Lista
operațiunilor  pentru care se solicită  rambursarea TVA”
trebuie sa fie emise în perioada de validitate a codului
de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile
stabilite  în  România.
La completarea formularului trebuie să aveți  în vedere
”Lista  de  preferințe  a  statelor  membre”  cuprinsă  în
Instrucțiunile de rambursare TVA din UE afișate pe site-
ul ANAF secțiunea Info UE/Rambursări TVA din UE. 

3 Daca am depus 2 decl 318 in cursul anului 2015,
cu  val  peste  400  EURO, mai  pot  depune  una
anuala  pentru  perioada  ramasa  si  valoare  de
recuperat de aprox 100 EURO? 

Pentru facturile care nu au fost acoperite de cererile de
rambursare  precedente  şi  care  privesc  operaţiuni
finalizate  pe  parcursul  anului  calendaristic  în  cauză
(2015), puteţi completa şi depune, până la data de 30
septembrie  2016,  o  cerere  de  rambursare  anuală,  cu
condiţia ca, suma tva de recuperat să fie mai mare de
50  euro  sau  echivalentul  acestei  sume  în  moneda
națională a statului de rambursare. 

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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