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Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
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
AJUSTAREA PRO-RATEI
DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
OBIECTUL DE ACTIVITATE (se pot completa mai multe coduri de activitate )
DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI
INFORMATII FINANCIARE
TITULARUL CONTULUI :
LISTA OPERAŢIUNILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ RAMBURSAREA TVA
ACHIZIŢII DE BUNURI/  ACHIZITII DE SERVICII
Nr.crt.
Referinţă factură
Natura bunurilor şi serviciilor (se pot completa mai multe categorii de coduri şi sub-coduri)
(zz.ll.aaaa)
Total factură
Furnizor / Prestator         
Se completează câte un tabel pentru fiecare factură. 
IMPORTURI 
Nr.crt.
Referinţă document de import
Natura bunurilor (se pot completa mai multe categorii de coduri şi sub-coduri)
Total document de import         
Exportator
Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import. 
DOCUMENTE ATAŞATE
Mă angajez să returnez orice sumă mi-ar putea fi rambursată din greşeală.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că nu am efectuat livrări de bunuri sau  prestări de servicii  considerate ca fiind livrate / prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepţia:  
-serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare transportului, scutite în temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse in legislaţia statului membru de rambursare;
-livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art, 194-197 şi 199 din Directiva 2006/112/CE astfel cum au fost transpuse in legislaţia statului membru de rambursare; . 
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