
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 
 

ORDIN NR. ........ 
 

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a 

cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane 
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara 

Comunităţii 
 
 

În temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

În temeiul art.5 alin.(4), al art. 1472 alin.(1) lit.b) şi al art.1524 alin.(11) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 50 din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" 
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi al art. 85 alin.(2) şi al art. 228 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul: 

 
 
 

O R D I N 
 

 
 Art.I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 
pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea 
adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în 
România, stabilite în afara Comunităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 32 din 15 ianuarie 2010,  cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
  

1. La Anexa I, punctul 1., se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate şi 

care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara 
Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (1) lit. b) şi ale art.1524 alin. (11) din 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din 
normele metodologice, se efectuează potrivit prezentei proceduri.” 

 
 
 
 



 
 

2. La Anexa I, după punctul 9.2., se introduce un nou punct, pct.9.2.1, cu 
următorul cuprins: 
 “9.21. Dispoziţiile pct.9.2. nu sunt aplicabile cererilor de rambursare a taxei pe 
valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA 
în România, stabilite în afara Comunităţii care utilizează regimul special pentru serviciile 
electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane 
impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, potrivit art.1524 din Codul fiscal.” 

 
Art.II – Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015. 
 
Art.III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  
 Art.IV - - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 
generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia 
informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile 
generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

 
 

  
Emis la Bucureşti, în data de ......................................................... 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

GELU ŞTEFAN DIACONU 

 

 

 

 

 

 


