AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
O R D I N nr. ......
privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de
rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în
România, depusă potrivit art.1472 alin. (2) din Codul fiscal” şi a formularului (319)
„Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art.1472 alin.(2) din Codul
fiscal şi ale pct.491 alin.(8) din normele metodologice”
în temeiul art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul art.1472 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi al punctului 491 din Normele metodologice
de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.83 şi al art.228 alin.(21) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul
O R D I N
Art. 1 – Formularul (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru
persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art.1472 alin.(2) din Codul fiscal”
şi formularul (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art.1472 alin.(2)
din Codul fiscal şi ale pct.491 alin.(8) din normele metodologice”, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3/2010, se depun prin
intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală.
Art. 2 – Semnarea formularelor prevăzute la art.1 se realizează prin utilizarea
certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în
condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.
Art. 3 – Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în condiţiile Legii
nr.455/2001 se face potrivit dispoziţiilor Capitolului III din Ordinul ministrului finanţelor
publice nr.858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 – Persoana fizică străină, care nu are obligaţia înregistrării fiscale în România şi
care solicită înregistrarea certificatului digital calificat pentru depunerea formularelor
prevăzute la art.1 înscrie, în rubrica „CNP” din „Documentul de confirmare a certificatului
digital calificat” şi în rubrica „CNP/NIF” din formularul (150) „Cerere pentru utilizarea unui
certificat digital calificat”, un cod alfa-numeric format din data naşterii şi codul ISO 3166 alpha 2 al ţării de rezidenţă.
Art. 5 – (1) Persoana împuternicită pentru depunerea formularelor prevăzute la art.1
transmite formularul (150) „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” la
organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, la registratură sau prin poştă
cu confirmare de primire.
(2) Cererea prevăzută la alin.(1) se transmite însoţită de documentul de identitate al
persoanei fizice care solicită dreptul de utilizare a certificatului digital calificat, în original
sau în copie legalizată, precum şi de documentul eliberat de contribuabilul pentru care se
depun formularele prevăzute la art.1, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna
respectivele formulare pentru contribuabil, în original sau copie legalizată.

(3) Pentru documentele de la alin.(2) emise într-o limbă străină se aplică prevederile
art.8 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală
de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum
şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la Bucureşti, la ..........................

PREŞEDINTE,
SORIN BLEJNAR

