Anexa nr.2

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile
neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în
afara Comunit ii
ANUL:

313

PERIOADA :

-

DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
ARA DE REZIDEN
ADRESA COMPLET ÎN ARA DE REZIDEN

COD PO TAL

TELEFON

FAX
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

E-MAIL

DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCAL
JUDE

SECTOR

LOCALITATE

STRADA
ET.

NR.
AP.

COD PO TAL

BLOC

SC.

TELEFON

FAX
INFORMA II FINANCIARE

E-MAIL

SUMA SOLICITAT LA RAMBURSARE
IBAN
TITULARUL CONTULUI
CONT NUMARUL
NUMELE B NCII

CODUL B NCII

ADRESA B NCII
ARA
NR. ANEXE

ORA

COD

NR. FACTURI

i mai avut cereri de rambursare anterioare?

NR. DOCUMENTE DE IMPORT
Da
Nu

Nr. de referin al cererii anterioare

angajez s returnez orice sum mi-ar putea fi rambursat din gre eal .

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar urm toarele:
- în perioada la care se refer actuala cerere de rambursare, nu am efectuat livr ri de bunuri
sau prest ri de servicii ce au avut loc sau au fost considerate ca având loc în România, cu excep ia,
dup caz a serviciilor prev zute la pct.50 alin.(3) lit a) i b)din Normele metodologice de aplicare a
TitluluiVI din Codul fiscal,
- bunurile i serviciile pentru care solicit rambursarea taxei aferente au fost utilizate în
vederea desf ur rii activit ii mele în calitate de persoan impozabil ,
- faptul c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Numele persoanei care face declara ia
Func ia
tampila

Semn tura
Se completeaz de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Num r înregistrare
Numele persoanei care a verificat
Cod MFP: 14.13.03.02/13

Data înregistrare

/

/

LISTA OPERA IUNILOR PENTRU CARE SE SOLICIT RAMBURSAREA
Nr
Tipul*
Natura bunurilor sau a
Denumirea partenerului
crt
serviciilor

TOTAL
*A-achizi ie, I-import, S-prest ri servicii

Codul de identificare
fiscal al partenerului

Data facturii

Num rul facturii

Suma de tax pe
valoarea adaugat
solicitat la
rambursare

Anexa nr. 3
Instruc iuni pentru completarea cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii
1. Cererea de rambursare se depune de c tre persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate s
se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii, pentru rambursarea taxei facturat de alte
persoane impozabile i achitat de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost
prestate în beneficiul s u în România, precum i a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioad
de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioad mai mic de trei luni r mas din anul
calendaristic.
Cererea se depune în termen de 6 luni de la încheierea anului calendaristic în care taxa devine exigibil .
2.1. Cererea se depune, în format electronic,
- la registratura organului fiscal competent,
- la po , prin scrisoare recomandat ,
2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi înso it de formularul editat de solicitant cu ajutorul
programului de asisten , semnat i tampilat, conform legii.
Formatul se editeaz în dou exemplare:
- 1 exemplar se depune la unitatea fiscal , împreun cu suportul electronic;
- 1 exemplar se p streaz de c tre solicitant.
Formatul electronic al cererii se ob ine prin folosirea programului de asisten elaborat de Ministerul Finan elor
Publice i se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asisten este pus la dispozi ia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatea fiscala sau poate fi
desc rcat de pe serverul de web al Ministerului Finan elor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Modul de completare a cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA în România, stabilite în afara Comunit ii
- anul la care se refer declara ia; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2007)
- perioada aferent opera iunilor realizate; (exemplu: pentru perioada februarie – iunie se va înscrie 02 - 06)
Cartu ul “Date de identificare a solicitantului” con ine:
1. Denumire/nume, prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i prenumele persoanei impozabile.
2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în
certificatul de înregistrare fiscal în ara de origine a solicitantului.
Înscrierea cifrelor în caset se face cu aliniere la dreapta.
3. Se completeaz , cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al
persoanei impozabile.
Cartu ul “Date de identificare a reprezentantului” con ine:
1. Denumire/nume, prenume - se înscrie, dup caz, denumirea sau numele i prenumele reprezentantului.
2. Codul de identificare fiscal - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscal al
reprezentantului.
Înscrierea cifrelor în caset se face cu aliniere la dreapta.
3. Se completeaz , cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) a
reprezentantului.
Cartu ul Informa ii financiare con ine:
1. Suma solicitat la rambursare: se înscrie suma solicitat . Înscrierea cifrelor în caseta se realizeaz cu
aliniere la dreapta.
2. IBAN: se înscrie codul IBAN al contului bancar în care se dore te a fi transferata suma solicitata
3. Titularul contului: se înscrie numele complet al titularului contului bancar.
4. Cont num rul: se înscrie num rul contului bancar în care se dore te a fi transferat suma solicitat .
5. Codul b ncii: se înscrie codul b ncii la care se afla contul nominalizat mai sus
6. Numele b ncii: se înscrie numele b ncii.
7. Adresa, ora ul, tara i codul po tal al b ncii: se înscrie adresa exact a b ncii nominalizate pentru
realizarea transferului sumei solicitate.
Nr. anexe: se înscrie num rul anexelor ce înso esc cererea
Nr. facturi: se înscrie num rul facturilor ce înso esc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate

Nr. documente de import: se înscrie num rul documentelor de import ce înso esc cererea pentru a dovedi validitatea
sumei solicitate
În cazul în care solicitantul a mai avut i alte cereri de rambursare anterioare acest lucru va fi specificat prin bifarea
su ei corespunz toare, precum i prin specificarea Num rului de referin a repartizat acelei cereri. În cazul în care nu
a mai avut alte cereri de rambursare anterioare va bifa c su a “Nu”.
Sec iunea 2
Cuprinde opera iunile ce stau la baza sumei solicitate, i vor fi introduse nominal toate achizi iile i importurile de
bunuri, precum i prest rile de servicii ce i-au fost efectuate.
“Tipul” – se înscrie tipul opera iunii. Se înscrie: A - pentru achizi ii, I - pentru import, S - pentru prest ri servicii
“Natura bunurilor sau a serviciilor” – se înscrie natura bunurilor achizi ionate sau importate sau natura serviciilor
care i-au fost prestate
“Denumirea partenerului” – Se înscrie nume i prenumele sau denumirea furnizorului sau a prestatorului de servicii
“Codul de identificare fiscala”: se înscrie codul de identificare fiscal comunicat de c tre furnizor sau prestatorul de
servicii
“Data facturii” i “Num rul facturii”: se înscrie data, respectiv num rul facturii din care reiese suma solicitat spre
rambursare
“Suma de taxa pe valoarea ad ugata solicitata la rambursare” – se înscrie suma de tax pe valoarea ad ugat ce
reiese din factura respectiv .
Toate sumele se înscriu în lei.

