
Lista țărilor care rambursează TVA – TAXFREE4U 

ȚĂRI UE FRANȚA GERMANIA ITALIA SPANIA FINLANDA MAREA BRITANIE 

Vârsta 
cumpărătorului:    

Peste 16 ani Peste 18 ani - Peste 16 ani - - 

Cine are dreptul 
 la TaxFree4U 
cumpărături 
 

 
 
 

Cetățenii țărilor care nu fac parte din UE 

Cetățenii țărilor care nu fac 
parte din UE (excepție 
Norvegia). Dacă efectuați 
cumpărături cu două 
săptămâni înainte de 
sfârșitul permisului 
dumneavoastră de ședere 
permanentă sau de muncă 
în Finlanda. 

Cetățenii tarilor care nu fac 
parte din UE. Cetățeni ai UE. 
Cetățenii UE care călătoresc în 
țări din afara UE la sfârșitul celei 
de-a treia luni din luna în care 
au făcut cumpărăturile. Aceste 
persoane trebuie să rămână în 
UE cel puțin 12 luni. 

TAXA TVA:             

Rata standart 20% 19% 22% 21% 24% 20% 

Medicamente 10% 0% 0% 4% 10% 0% 

Produse 5.50% 7% 10% 10% 0% 0% 
Lapte, fructe si 
legume 0% 0% 4% 0% 0% 0% 

Cărți 5.50% 7% 0% 4% 10% 0% 

Echipament sportiv 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
Rata pentru scaune 
auto pentru copii 0% 0% 0% 0% 0% 5% 

Rata scăzută la 
anumite produse și 
servicii 2.10% 0% 0% 0% 0%   
Suma minima a unui 
formular  
TaxFree4U4U 

175.01 EUR 30 EUR 154.95 EUR 90.16 EUR 40 EUR 30 GBP 

se sumează valoarea tuturor cecurilor, care corespund cerințelor) 

Bunuri  pentru care 
nu este posibil de 
primit nici o 
restituire 

* tutun;  
* medicamente; 
* mijloace de transport si 
componentele acestora; 
* armament; 
* obiecte antice- mai 
vechi de 50 ani; 
* mărci poștale. 

*Vehicule, piese de 
schimb, produse pentru 
autoturisme (ulei, 
navigație, radio) ; 
* Servicii mobile 
preplătite - telefoane 
mobile cu cartelă SIM. 

* Cărți (pot fi incluse în 
cecul general pentru a 
câștiga suma minimă, însă 
nu este posibilă 
rambursarea TVA din 
cărți). * Benzină. 
* Vehicule. 

  * servicii;  
* tutun; 
* băuturi alcoolice (numai 
unele magazine de vinuri și 
vodcă din Helsinki, Hamina, 
Kotka, Imatra și 
Lappeenranta funcționează 
cu  TaxFree4U); 
 

* bunuri în valoare de peste 
600 de lire sterline, exportate în 
scopuri comerciale; 
* mărfuri pentru export ca 
încărcătura; 
* bunuri care necesită licență 
pentru export - cu excepția 
antichităților, pietrelor 
neregulate, a lingourilor de 
peste 125g, a ungulelor de 2,75 
troy sau a zece Tola; 
* comanda mărfurilor prin poștă, 
inclusiv vânzările pe Internet, 
bunurile utilizate sau parțial 
utilizate pe teritoriul Uniunii 
Europene (și anume: parfumuri 
și taxe de servicii - costuri de 
hotel). 



Teritorii excluse din 
TVA: 

Departamentele de peste 
mări: 
 Guadelupa, Guyana, 
Martinique și Reunion (in 
Corsica se utilizează TVA 
special) 

Insula Helgoland, 
teritoriul Büsingen 

Livigno, Campione d'Italia, 
Apele teritoriale ale lacului 
Lugano 

Ceuta, Melilla, 
Insulele Canare 

  

  

Aeroporturi / 
terminale: 

Chagles de Gaulee:   
Terminal 1: CDGVAL 
level, Hall 6   
Terminal 2A: near the 
arrivals, exit door 5                                                                          
Terminal 2C: near the 
arrivals, exit door 12                                                                          
Terminal 2D: near the 
arrivals, exit door 6    
Terminal 2E: Departure 
level, exit door 4  
Terminal 2F: Arrival level 
Terminal 3: Departure 
level 

    Punct vamal Civil 
Guard Office  

Punct vamal Civil Guard 
Office 

La aeroportul Heathrow, funcția 
de validare a exportului 
(verificarea și stampilarea 
formularului TaxFree4U) este 
efectuată de compania Travelex 
în zonă înainte de a trece 
controlul pașapoartelor. La 
aeroportul Gatwick, funcția de 
validare a exportului este 
efectuată de Biroul Vamal de 
TVA. 

Formularul  
TaxFree4U4U: 

* trebuie să fie validat în 
terminalul PABLO sau 
ștampilat de un angajat al 
biroului vamal de export 
al Franței sau de orice 
vamă din țările UE.  

* trebuie să fie 
ștampilată de un 
angajat al biroului 
vamal de export din 
Germania sau de orice 
vamă a țărilor UE.  

* trebuie să fie validat în 
terminalul OTELLO sau 
ștampilat de un ofițer italian 
de export vamal sau de un 
birou vamal al țărilor 
* La formularul TaxFree4U 
trebuie să fie atașat 
cecul/chitanța sau copia 
cecului/chitanței dacă 
suma cumpărăturii 
depășește 20.000 de euro. 
Numărul cecului/chitanței 
trebuie scris pe formular. 

* trebuie să fie 
ștampilat de un 
angajat al biroului 
vamal de export din 
Spania sau de orice 
vamă din țările UE.  

* trebuie să fie ștampilată de 
un angajat al biroului  vamal 
de export al Finlandei sau de 
către vama oricărei dintre 
țările de servicii: Italia, 
Spania, Franța, Germania, 
Marea Britanie. 

 

* trebuie să fie ștampilat de un 
angajat al Travelex sau a 
biroului vamal de export din 
Marea Britanie sau de orice 
vamă din țările UE. 

 

pentru restituirea TVA este obligatoriu de transmis originalele formularelor TaxFree4U și cecurilor la biroul TaxFree4U 

 

1. Înregistrați-vă zborul și vizitați biroul vamal. Prezentați: setul de documente – formularul  tipărit gratuit și factura, pașaport, bilet de avion, mărfuri 

împachetate, neutilizate (prezentate la cererea unui ofițer vamal). 

2. Mergeți la chioșc / bara, care se află în apropierea punctelor de control vamale înainte de controlul pașapoartelor.  

3. Finalizați validarea: 

* alegeți limba / 
* scanați codul de bare în forma dvs. gratuită; 
* Ecranul verde cu mesajul "OK, formular valid" înseamnă că validarea exportului a avut succes.  
4. Urmați zborul. 


