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Agenţii economici care practică activităţi comerciale externe, 
posesori de carduri business, au obţinut o modalitate simplă 

de restituire a T.V.A. – serviciul „Taxback”

Reduceţi costurile pentru deplasările externe 
prin rambursarea T.V.A.

Statisticile arată că peste 70% dintre companiile din în-
treaga lume înregistrează cheltuieli externe în interes 
de afaceri, însa nu înaintează cereri pentru rambursarea 

de T.V.A. din ţările vizitate, motivele fiind lipsa de expertiză în 
legislaţia fiscală internaţională şi regulamentele fiecărei ţări, 
piedicile birocratice, barierele lingvistice, lipsa de timp şi re-
surse etc. Rezultatul este că peste 5 miliarde de euro rămân 
nerecuperate în fiecare an. 

Moldova Angroindbank şi taxback.com şi-au propus să îşi 
unească resursele pentru a asista clienţii business ai MAIB în 
recuperarea T.V.A.-ului plătit în străinătate. Astfel, Moldova 
Agroindbank şi Taxback.com au pus la dispoziţia posesorilor 
de carduri de debit si de credit Business MAIB un serviciu com-
plet, rapid si eficient de rambursare a T.V.A. extern – „Taxback”. 
Acesta poate fi accesat la distanţă, făcînd doar trei paşi simpli: 

 − înregistrarea on-line pe http://www.maib.md/ro/
taxback/ 

 − transmiterea facturilor 
 − primirea rambursărilor. 

Noul serviciu oferit de Moldova Agroindbank şi Taxback.
com reprezinta o solutie foarte utilă pentru reducerea costu-
rilor la deplăsările externe. 

Silvana DOBOŞ, Business Development Manager 
Taxback.com: „Prin serviciul propus agenţilor economici 
care practică activităţi comerciale externe - posesori de 
carduri business – dorim să ne aducem aportul la accele-
rarea dezvoltării economice internaţional, să contribuim la 
dezvoltarea societăţilor şi implicit a mediului de afaceri în 
care acestea activează. Considerăm că serviciile de consul-
tanţă financiară oferite în cadrul parteneriatului (rambursare 
T.V.A., eligibilitate fiscală ş.a.m.d.) vor aduce un beneficiu real 
tuturor firmelor interesate, atît prin rambursarea unui cuan-
tum important din cheltuielile externe, cît şi prin garantarea 
eligibilităţii fiscale transfrontaliere.”

Serviciul propus cuprinde o gamă vastă de beneficii pentru 
posesorii de carduri Business (Visa şi MasterCard) şi anume: 
maximizarea potenţialului de rambursare şi minimizarea pier-
derilor generate de nerecuperarea T.V.A.; garanţia eligibilităţii 
fiscale; securizarea fluxului de numerar; analiză de date per-
formantă şi corectarea documentelor neeligibile; consultanţi 
in domeniul legislaţiei fiscale europene, monitorizare, rapor-
tare şi asistenţă în regim on-line 24 din 24 ore. Suplimentar la 
avantajele enumerate „Taxback” aplică comisioane preferenţi-
ate la tranzacţiile efectuate cu carduri Visa Business. 

De restituirea taxei pot beneficia societăţile care practică 
cele mai diverse activităţi internaţionale şi anume: 

 − Participarea la tîrguri şi evenimente internaţionale;
 − Hotel/Restaurant;

 − Combustibil/Transport;
 − Telecomunicaţii;
 − Sesiuni de training;
 − Cheltuieli intercompany;
 − Publicitate/Taxe profesionale;
 − Cheltuieli de protocol şi multe altele.

Serghei CEBOTARI, Prim-Vicepreşedintele Comitetului 
de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA: „Moldova 
Agroindbank este o umbrelă care cuprinde toate serviciile şi 
produsele necesare clienţilor retail şi celor corporativi, fiecare 
dintre aceste două segmente bucurîndu-se de un tratament 
special, individualizat. În acest sens lansarea serviciului „Ta-
xback” este o continuare logică a procesului de perfecţionare 
a serviciilor pentru diviziunea Corporate. Ştiu toţi că societăţile 
cu activitate externă au dreptul, în conformitate cu legislaţia 
europeană, să îşi revendice T.V.A. pentru o gamă largă de chel-
tuieli înregistrate în străinătate, în interes de afaceri. Iar pro-
iectul realizat de MAIB în parteneriat exclusiv cu Taxback.com 
vine să faciliteze activitatea agenţilor economici care practică 
activităţi externe, inclusiv să le reducă cheltuielile, oferindu-le 
suport pentru dezvoltarea afacerilor lor”. 

Profesionalismul şi dedicarea specialiştilor Moldova Agro-
indbank stau la baza identificării de soluţii perfect adaptate 
la nevoile businessului, indiferent de particularităţile şi com-
plexitatea afacerilor sprijinite.  

Mai multe detalii despre serviciul de rambursare a T.V.A. 
extern „Taxback” pot fi obţinute pe site-ul Moldova Agroind-
bank http://www.maib.md/ro/taxback/, la numărul de tele-
fon +40 264 591297 sau la e-mail vat-maib@taxback.com.

P


