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COMUNICAT  
 

30 septembrie 2016- termenul limită pentru depunerea  formularului 318 
„Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile 

stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal” 
 
 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, informează contribuabilii că,  30 
septembrie 2016 – este termenul limită pentru depunerea  formularului 318 „Cerere de 
rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, 
depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”. 
 Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile stabilite în 
România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor 
de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene. 
 Formularul 318 se depune/transmite în format electronic până la data de 30 septembrie 
a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. 
 Modelul şi conţinutul formularului 318, instrucţiunile de completare ale acestuia precum 
şi procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele 
impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt 
stat membru al Uniunii Europene au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 32 
din data 15 ianuarie 2010. 
 Pentru a obţine o rambursare a taxei pe valoarea adăugată în statul membru de 
rambursare,  persoana impozabilă stabilită în România completează şi transmite, pe cale 
electronică statului membru respectiv, formularul 318 prin intermediul portalului electronic pus 
la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 
 Formularul 318 împreună cu instrucţiunile de completare ale acestuia sunt afişate pe 
site-ul ANAF secţiunea SERVICII ONLINE / Rambursare TVA din UE unde poate fi consultat  
de asemenea şi Ghidul privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii 
Europene. 
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