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COMUNICAT  DE PRESĂ  
 

Nr. 24/05.02.2016 

 
AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice Vrancea aduce la cunoştinŃa contribuabililor că în 

Monitorul Oficial nr. 87/05.02.2016 a fost publicat Ordinul ministrului finan Ńelor Publice  nr. 
101/2016 pentru aprobarea Normelor privind restitui rea taxei pe valoarea ad ăugat ă 
cump ărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabili Ńi în Uniunea European ă.   

 Livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt 
stabiliŃi în Comunitatea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform 
prevederilor 294 alin. (1) litera b) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiŃii: 

     a) călătorul nu este stabilit în Comunitatea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul 
permanent nu este în interiorul ComunităŃii Europene. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă 
locul specificat astfel în paşaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document 
de identitate de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; 

     b) bunurile sunt transportate în afara ComunităŃii Europene înainte de sfârşitul celei de-a 
treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea; 

     c) valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare decât 
echivalentul în lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obŃinut în prima zi 
lucrătoare din luna octombrie şi valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor; 

     d) bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reŃeaua de vânzare cu amănuntul 
autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliŃi în 
Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată; 

     e) dovada exportului se va face prin factura purtând viza biroului vamal de ieşire din 
Comunitatea Europeană. 

Bunurile trebuie să fie cumpărate de la magazinele din reŃeaua de vânzare cu amănuntul 
autorizate să efectueze vânzări de bunuri (TAX FREE) care conferă cumpărătorilor nestabiliŃi în 
Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată. 

Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată este limitat pentru bunurile achiziŃionate 
de la acelaşi magazin a căror valoare globală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform 
facturii, este superioară plafonului de 175 euro.  

Cumpărătorul străin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente mai 
multor facturi dacă suma bunurilor/serviciilor din fiecare factură este superioară plafonului de 175 
euro.  
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Pentru livrările de bunuri către cumpărătorii nestabiliŃi în Comunitatea Europeană care 
îndeplinesc condiŃiile menŃionate anterior,  magazinul autorizat are obligaŃia: 

    a) să emită o factură, conform art. 319 din Codul fiscal; 

    b) să emită şi să completeze în două exemplare formularul "Document de restituire a TVA 
cumpărătorilor nestabiliŃi în Comunitatea Europeană". Originalul documentului de restituire a taxei 
pe valoarea adăugată împreună cu originalul facturii vor fi înmânate cumpărătorului nestabilit în 
Comunitatea Europeană, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la magazinul autorizat. 

Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliŃi în Comunitatea 
Europeană se efectuează de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, 
direct către cumpărători sau prin intermediul unor unităŃi specializate în restituirea taxei pe 
valoarea adăugată, stabilite în România sau în alt stat membru, denumite în continuare unităŃi 
specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată decât pentru 
bunurile vândute în propria unitate. 

      Restituirea directă către cumpărătorii nestabiliŃi în Comunitatea Europeană se efectuează 
de către magazinele autorizate pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal 
de ieşire din Comunitatea Europeană şi a unei copii de pe factura vizată de acelaşi birou vamal. 
Taxa pe valoarea adăugată se restituie integral, fără a se reŃine un comision. Restituirea se poate 
efectua atât către cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană, cât şi către orice altă 
persoană împuternicită de acesta care prezintă documentele prevăzute mai sus. Taxa pe 
valoarea adăugată efectiv restituită cumpărătorilor nestabiliŃi în Comunitatea Europeană se 
recuperează de către magazinul autorizat de la bugetul de stat, prin înscrierea în rândul 
corespunzător din decontul de TVA, fiind justificată cu documentul de restituire în original vizat de 
biroul vamal de ieşire din Comunitatea Europeană şi copia de pe factura vizată de acelaşi birou 
vamal. 
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