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În acest număr:

Anumite companii stabilite în afara UE pot cere rambursarea
TVA până la finalul lunii septembrie
Companiile nestabilite în UE și care au plătit TVA pentru importuri și/sau achiziții
de bunuri/servicii efectuate în România au dreptul la rambursarea taxei din
partea autorităților fiscale române dacă există o declarație de reciprocitate între
cele două țări.
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Anumite companii stabilite în afara UE pot cere
rambursarea TVA până la finalul lunii septembrie
Companiile nestabilite în UE și care au plătit TVA pentru importuri și/sau
achiziții de bunuri/servicii efectuate în România au dreptul la rambursarea
taxei din partea autorităților fiscale române dacă există o declarație de
reciprocitate între cele două țări.
Până în prezent, România a semnat declarații de reciprocitate cu Turcia,
Elveția, Norvegia și Serbia (începând cu ianuarie 2018).
În principiu, persoanele impozabile stabilite în statele menționate au dreptul
să solicite rambursarea TVA plătită de acestea în România în aceleași limite
și condiții aplicabile persoanelor impozabile stabilite în România atunci când
își exercită dreptul de rambursare a TVA în țara respectivă. Condițiile
aplicabile trebuie verificate în declarațiile de reciprocitate disponibile pe siteul Ministerului Finanțelor Publice.
Cererea de rambursare trebuie depusă în termen de maxim 9 luni de la
sfârșitul anului calendaristic în care taxa devine exigibilă. Astfel, TVA
achitată în cursul anului 2017 poate fi solicitată la rambursare prin
depunerea cererii până la sfârșitul lunii septembrie 2018.
Procedura de rambursare este reglementată de Directiva 86/560/CEE, a 13a
directivă a Consiliului, transpusă în Codul fiscal (articol 302 alin. 1 lit. b).
Printre condiții se numără și desemnarea unui reprezentant în România, în
vederea rambursării. Reprezentantul acționează în numele și în contul
persoanei impozabile pe care o reprezintă și este ținut răspunzător
individual și în solidar alături de compania nerezidentă în UE.
De exemplu, o companie cu sediul în Elveția are drept de rambursare a TVA
achitată pentru un import de utilaje efectuat în România cu scopul utilizării
în cadrul activității economice.
Pentru a beneficia de rambursare, societatea, prin reprezentantul fiscal
desemnat, trebuie, printre altele:
•

să depună declarația vamală de import în original;

•

să justifice calitatea de persoană impozabilă în Elveția;

•

sa justifice efectuarea importului în scopul activității economice;

Rambursarea TVA se efectuează în lei, într-un cont deschis în România și
indicat de reprezentant.
În practică, din experiența noastră, pot apărea o serie de dificultăți în
demersurile administrative de recuperare a taxei, cum ar fi:
•

Durata procesului de desemnare a reprezentantului fiscal;

•

Cerința de a depune în original documentele care să ateste dreptul de
deducere;

•

Depășirea termenului de soluționare a cererii de rambursare.
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Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Vlad Boeriu
Partener, Taxe indirecte
+40 21 2075 341
vboeriu@deloittece.com

Ramona Trușculescu
Director, Taxe indirecte
+40 21 2075 645
rtrusculescu@deloittece.com
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2018. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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