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Odată cu aderarea României la UE în 2007, firmele din România,  

nerezidente în Germania, dar care achiziționează bunuri și servicii din 

Germania purtătoare de TVA, au posibilitatea de a solicita rambursarea 

TVA (Vorsteuer).  

 

Procesul de rambursare s-a simplificat începând cu 2010, devenind 

unitar în toată UE. Astfel, firma care solicită rambursarea transmite 

cererea sa direct către autoritatea fiscală din țara sa de origine. Ulterior, 

cererea de rambursare este transmisă de către autoritatea fiscală din țara 

de origine către autoritatea fiscală care datorează TVA-ul. În cazul 

nostru, cererea de rambursare este trimisă autorității fiscale române, de 

unde aceasta pleacă spre fiscul german.    

 
Pentru a simplifica procesul de rambursare și pentru a înlătura barierele 

de limbaj, AHK România oferă firmelor românești consiliere și suport în 

procesul de rambursare TVA din Germania.  

 

Condiții de eligibilitate 

 

Posibilitatea de rambursare a TVA germană există pentru firmele care 

îndeplinesc toate condițiile de mai jos: 

 sunt înregistrate în scopuri de TVA în țara de origine; 

 nu sunt înregistrate și nu sunt obligate să se înregistreze în 

scopuri de TVA în Germania; 

 nu livrează mărfuri sau prestează servicii contra cost în 

Germania, excepție făcând: 

- livrare de mărfuri sau prestări de servicii pentru care se aplică 

mecanismul reverse- charge; 
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- anumite servicii de transport transfrontalier scutite de taxă din sau către țări non- UE; 

- servicii de transport de persoane, atunci când se trece granița către o țară terță;  

- servicii prestate pe cale electronică, unde persoana impozabilă nerezidentă a optat pentru regimul special 

aplicat persoanelor impozabile nerezidente care oferă servicii electronice persoanelor neimpozabile; 

- livrare de mărfuri efectuată în calitate de intermediar în cadrul unei operațiuni triunghiulare, atunci când 

clientul final este persoana obligată la plata taxei, taxă care devine scadentă în momentul livrării către 

clientul final. 

TVA germană se rambursează în următoarele cazuri: 

 Costuri pentru participare la târguri sau conferințe. Important! În cazul în care pe lângă închirierea 

suprafeței expoziționale mai achiziționați și alte 3 servicii de la societatea care organizează târgul (de ex. 

proiectarea standului, montarea și demontarea standului, servicii de traducere sau interpretariat, servicii 

de curățare a standului etc.), factura aferentă acestora va fi emisă fără TVA german, locul prestării de 

servicii fiind acolo unde beneficiarul își are sediul activității economice; 

 Combustibil; 

 Servicii legate de bunuri imobile; 

 Cazare sau transport în interes de serviciu. 

TVA germană nu se rambursează în următoarele cazuri:  

 costuri de protocol; 

 cazare si cheltuieli de transport (de ex. închiriere auto, bilete tren sau avion) - în cazul în care nu se face 

dovada că deplasarea a avut loc în scop profesional; 

 TVA-ul emis în mod eronat. 

 

Termenul de predare al cererilor de rambursare  

Cererea de rambursare poate cuprinde o perioadă de maxim un an calendaristic (ianuarie-decembrie).  

Cererea de rambursare trebuie depusă până la data de 30.09. ale anului calendaristic următor perioadei de 

rambursare, rsp. facturile dintr-un an calendaristic trebuie depuse până cel târziu pe 30.09. din anul calendaristic 

următor. După expirarea acestui termen cererile nu se mai iau în considerare.  

 

Perioada de rambursare și valori minime 

 

TVA solicitată la rambursare va avea următoarele valori minime (valoarea minimă se referă la suma finală de pe 

cerere, deci la valoarea totală de pe toate facturile): 

 
a) 400 €  – pentru o perioadă de 3 până la 12 luni pentru anul curent; 

b) 50  €  – pentru întreg anul calendaristic trecut sau pentru restul anului calendaristic trecut.  
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Pașii procesului de rambursare 

 

Firma emite cererea de rambursare în format electronic către autoritatea Fiscală Română.  Se va completa un 

formular în limba engleză sau germană. Acestei cereri se anexează obligatoriu copii după facturile cu baza de 

impozitare peste 1.000 €, iar în cazul bonurilor de benzină cele cu baza de impozitare peste 250 €. Facturile cu 

baza de impozitare mai mică nu trebuie anexate. 

Autoritatea fiscală germană rambursează suma în euro. Firma solicitantă trebuie să menționeze în cererea de 

rambursare un cont în euro. 

Important!  

   Este necesară alegerea unui cod NACE și introducerea acestuia în cererea de rambursare. Acesta este 

echivalentul codului CAEN la nivel european Aici puteți consulta lista codurilor NACE 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/EN/KS-RA-07-015-EN.PDF . 

Autoritatea fiscală germană are dreptul de a solicita documente suplimentare. Acestea se vor transmite traduse în 

engleză sau germană.  

 

Serviciile si onorariile noastre  

În situația în care doriți să vă sprijinim la întocmirea cererii și pe întreg parcursul rambursării, percepem onorarii 

diferențiate pentru diferitele etape. Onorariile noastre sunt paușale sau pe oră de lucru. Ora de lucru a AHK 

România este stabilită la 80 €.  

 

1. Punerea la dispoziția clientului a unui cont în euro  

TVA se rambursează în moneda corespunzătoare țării de rambursare, în cazul nostru în euro. De aceea aveți 

nevoie de un cont în euro. În cazul în care compania dv. nu dispune de un cont în euro, vă punem la dispoziție 

contul nostru în valută pe care puteți să îl specificați în cererea de rambursare. După intrarea sumei în contul 

nostru, vă solicităm confirmarea datelor contului dv. și vă transferăm echivalentul sumei în RON la cursul de 

schimb al băncii noastre din ziua transferului. Transferul se face în maxim 5 zile de la sosirea sumei în contul 

nostru. În textul împuternicirii veți regăsi și informațiile legate de punerea la dispoziție a contului nostru în valută.  

 

Onorariu: 150 € (paușal) 

2. Verificarea facturilor înaintate spre rambursare  

Facturile cu baza de impozitare ce depășește 1.000 € respectiv bonurile de benzină cu baza de impozitare mai 

mare de 250 € trebuie atașate în copie cererii de rambursare. În acest sens este esențial ca înainte de predarea 

cererii de rambursare să aibă loc o verificare a facturilor și eventual completarea sau corectarea lor. 

Mai mult, autoritatea fiscală are dreptul de a solicita după primirea cererii de rambursare toate facturile 

menționate în cerere în vederea clarificării operațiunilor efectuate. 

Verificăm pentru dv. fiecare factură în parte, inclusiv coordonatele emitentului facturii și vă comunicăm în scris 

eventualele corecturi necesare.   

Onorariu: 80 € la fiecare 5 facturi  
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3. Interpretarea corespondenței în limba germană / engleză primite de la autoritatea fiscală germană cât și 

consiliere privind pașii de urmat  

În cazul în care rambursarea nu se efectuează imediat și autoritatea fiscală germană solicită documente sau 

informații suplimentare, aceasta va comunica cerințele sale în limba germană sau engleză. Dacă nu dispuneți în 

companie de vorbitori de limbă germană sau engleză, vă explicăm verbal și în scris ce fel de 

documente/informații vă sunt solicitate. De asemenea vă consiliem în ceea ce privește forma și conținutul 

documentelor în cazul în care acestea abia acum trebuie întocmite.  

În plus, redactăm în numele dv. rezumatul răspunsului către autoritatea fiscală germană în limba 

germană/engleză ținând cont de prevederile legislației fiscale germane. În cazul în care este necesar, putem 

contacta telefonic autoritatea fiscală germană în vederea clarificării diverselor aspecte.  

Important! 

Termenul de predare de documente/informații suplimentare cerute de autoritatea fiscală este de 30 zile 

calendaristice de la data primirii de către solicitant a cererii de informații suplimentare. Din acest motiv, este 

esențial ca imediat ce ați primit corespondența de la autoritatea fiscală să o redirecționați către noi pentru a 

întreprinde măsurile necesare în timp util.  

Onorariu: 400 € pentru fiecare caz 

 

4. Suport în conceperea documentelor suplimentare cerute inclusiv contactul cu partenerii germani  

Documentele suplimentare solicitate de autoritatea fiscală constau în contracte, comenzi, dovezi de plată a 

facturilor și explicații pentru clarificarea operațiunilor efectuate pe teritoriul german. În cazul acesta, preluăm 

pentru dv. acest pas doar în măsura în care ne solicitați serviciile și pentru punctul 3. 

Experiența noastră a arătat că o colaborare cu partenerii germani este destul de anevoioasă și necesită mult 

timp, deoarece angajații din domeniul financiar din spațiul german sunt destul de reticenți în a efectua 

completări sau modificări. 

Onorariu: pe oră, în funcție de timpul alocat  

 

5. Împuternicire pentru completarea cererii de rambursare  

Formularul pentru cererea de rambursare este unitar pentru toate statele UE astfel încât fiecare solicitant poate 

completa cererea foarte ușor prin intermediul unui certificat digital. Dacă nu aveți încă acest certificat digital, 

AHK România poate completa cererea de rambursare în locul dv.  

În acest scop este necesar să ne împuterniciți. Textul împuternicirii îl veți primi de la noi. Această împuternicire 

trebuie autentificată notarial de către dv.  

Onorariu: 80 € pentru fiecare 5 facturi  

 

6. Traduceri 

Facturile care trebuie atașate cererii de rambursare precum și eventualele documente suplimentare trebuie 

transmise autorității fiscale germane și în limba engleză sau germană. Dacă aveți facturi care nu sunt în una din 

aceste două limbi, putem prelua pentru dv. traducerea acestor documente.  

Onorariu: 6 € pentru fiecare 2.000 caractere 
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Onorariile de mai sus au fost stabilite ținând cont de experiența noastră cu timpul alocat prelucrării diverselor 

etape în relația cu autoritatea fiscală germană. Onorariul va fi facturat după finalizarea serviciului, și nu la 

rambursarea efectivă, și este scadent în 30 de zile de la primirea facturii.  

În plus față de sumele menționate anterior, vom percepe și un onorariu de 5% din suma rambursată. Acest 

onorariu este scadent odată cu rambursarea efectivă. În cazul în care la rambursare se folosește contul nostru, 

vom reține acest onorariu și vă vom transfera diferența.   

 

Toate onorariile de mai sus nu conțin TVA. 

 

Răspundere 

Consilierea și suportul oferite de AHK România sunt conforme cu competențele și cunoștințele din momentul 

prestării serviciului. AHK România nu poate garanta un răspuns pozitiv privind rambursarea TVA din partea 

autorității fiscale germane.   

AHK România nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea unor documente pe cale poștală sau aflate la 

autoritatea fiscală germană. Mai mult, nu ne asumăm responsabilitatea pentru repercusiunile cauzate de 

neprimirea sau primirea cu întârziere a unor documente de la solicitantul rambursării. În toată activitatea 

noastră, răspunderea noastră este limitată la cazurile de rea credință și neglijență gravă.  


