
Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in 

Romania, conform Directivei 2008/9/CE si respectiv Directivei 86/560/EEC 

 

 
1. Pot solicita rambursarea TVA: 

•  In baza Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor 

detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, 

către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L44 din 20 februarie 2008: persoane impozabile 

nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt 

obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, pot beneficia de rambursarea taxei pe 

valoarea adăugată achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în România; 

•  In baza Directivei 86/560/EEC din 17 noiembrie 1986, a treisprezecea directivă a 

Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la 

impozitele pe cifra de afaceri - Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor 

impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene L 326 din 21 noiembrie 1986: persoane  impozabile neînregistrate şi 

care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite în Comunitate, 

pot solicita rambursarea taxei achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri mobile corporale şi 

de servicii, efectuate în România. In vederea acordarii de rambursari de TVA in baza Directivei 

86/560/EEC, pana in prezent, Romania a semnat declaratii de reciprocitate cu Turcia si Elvetia, 

ale caror texte se gasesc aici. 

 
2. Baza legala: 

• Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare - art. 

1472 alin. (1) lit. a) si b); 

•  Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare - pct. 49 si 50 care transpun Directiva 2008/9/CE si respectiv Directiva 

86/560/EEC; 

•  Procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate 

de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al 



Uniunii Europene, aprobata prin Ordinul  preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 4/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 

2010; 

 
 http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_4_2010.pdf 

 

• Procedura 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, aprobata prin Ordinul  preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 5/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 

2010. 

 http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_5_2010.pdf 
 

3. Unde va puteti adresa in vederea solutionarii cererilor de rambursare in baza Directivei 

2008/9/CE, respectiv in baza Directivei a 13-a 

 

•  Directiva 2008/9/CE: pentru a obtine o rambursare a TVA în România, persoana 

impozabilă care nu este stabilită în România adresează pe cale electronică o cerere de rambursare 

pe care o înaintează statului membru în care este stabilită, prin intermediul portalului 

electronic pus la dispoziţie de către statul membru respectiv. Statul membru in care este 

stabilita persoana impozabilă îi trimite acesteia, de îndată, o confirmare electronică de primire a 

cererii, şi transmite pe cale electronică organului fiscal competent din România cererea de 

rambursare completată conform pct. 49 alin. (7)-(9) din normele metodologice şi 

informaţiile/documentele prevăzute la pct. 49 alin. (10)-(12) din normele metodologice. 

 Competenţa pentru soluţionarea cererilor de rambursare revine Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, prin compartimentul cu atribuţii de administrare a 

contribuabililor nerezidenţi. 

 

•  Directiva 86/560/EEC:  pentru a obtine o rambursare a TVA în România, persoana 

impozabila trebuie sa isi desemneze un reprezentant in Romania in  scopul rambursarii, potrivit 

pct. 50 alin. (5) din normele metodologice. Reprezentantul desemnat in scopul rambursarii 

trebuie sa se inregistreze la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal in 



baza actului de imputernicire in forma autentica, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau la poştă, 

prin scrisoare recomandată, însoţită de documentaţia prevăzută la pct. 50 alin. (7) din normele 

metodologice, care  să  evidenţieze  taxa  a cărei rambursare se solicită. 

  


