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RO MAN IAN TAX HIG H LIGH T S
Rambursări de TVA către companii din Uniunea
Uniunea Europeană
Companiile din UE, neînregistrate şi care nu sunt obligate sa se înregistreze în
scopuri de TVA in România, au posibilitatea sa ceară rambursarea TVA plătită în
România pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la o persoană înregistrată
în scopuri de TVA în România, precum şi a TVA plătită in România pentru
importuri. Astfel de companii din UE “care nu sunt obligate sa se înregistreze in
scopuri de TVA in România” sunt în general acelea care nu au efectuat livrări de
bunuri şi prestări de servicii în România.
TVA cerută la rambursare poate fi aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii
efectuate în România pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an
calendaristic, sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul
calendaristic.
Suma TVA cerută la rambursare nu poate fi mai mică de 200 RON (dacă
perioada de mai sus este mai scurtă decât un an calendaristic dar nu mai mică de
trei luni) sau decât 25 RON în celelalte cazuri.
Cererea de rambursare se depune la Direcţia Generală de Finanţe Publice direct
la registratură sau prin posta, în termen de şase luni de la încheierea anului
calendaristic în care taxa devine exigibilă (de exemplu până la 30 iunie 2008
pentru TVA exigibilă în 2007). Cererea de rambursare poate fi depusă fie de
compania din UE, fie printr-un împuternicit care va acţiona în numele şi pe seama
respectivei companii.
Documentele care trebuie depuse pentru rambursarea TVA cuprind:
- facturile şi/sau documentele de import în original, care sa evidenţieze taxa a
cărei rambursare se solicită;
- un certificat - tip privind statutul de persoana impozabila emis de autoritatea
competenta din statul membru în care aceasta este stabilit;
- o declaraţie care să certifice că nu a efectuat livrări de bunuri sau prestări de
servicii in România.
Decizia privind cererea de rambursare va fi emisa de autorităţile fiscale în 6 luni
de la data la care cererea a fost depusa. Rambursările se efectuează în lei într-un
cont indicat de persoana impozabilă fie în România, fie în statul membru în care
aceasta este stabilită.
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Informaţiile conţinute în prezentul material
au caracter general, ca atare este
recomandabil ca, înainte de a întreprinde
orice demers, să fie solicitată asistenţă
profesională specifică speţei analizate.
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