
 _____________________________________________________________________
|              |                     CERERE                     |     |
|    ANAF      | de stabilire a taxei pe valoarea adăugată      | 380 |
| Agenţia      | datorate în România de către misiunile         |     |
| Naţională de | diplomatice şi oficiile consulare, personalul  |     |
| Administrare | acestora şi cetăţenii străini cu statut        |     |
| Fiscală      | diplomatic şi consular pentru mijloacele de    |     |
|              | transport care au fost importate sau           |     |
|              | achiziţionate în regim de scutire de la plata  |     |
|              | taxei pe valoarea adăugată şi care se          |     |
|              | înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de     |     |
|              | 2 ani de la data importului/achiziţiei         |     |
|______________|________________________________________________|_____|
 _____________________________________________________________________
| I. DATE DE IDENTIFICARE A ENTITĂŢII/PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ     |
| MIJLOCUL DE TRANSPORT                                               |
|_____________________________________________________________________|
| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                            |
|________________________|____________________________________________|
| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ |              |    | | | | | | | | | | |
|_____________________________|______________|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| DOMICILIUL FISCAL                                                   |
|_____________________________________________________________________|
| JUDEŢ |               | SECTOR |     | LOCALITATE |                 |
|_______|_______________|________|_____|____________|_________________|
| STRADA|                              | NR.|   | BLOC |    | SC.|    |
|_______|______________________________|____|___|______|____|____|____|
| ET.|  | AP. |   | COD POŞTAL |       | TELEFON |                    |
|____|__|_____|___|____________|_______|_________|____________________|
| FAX         |                     | E-MAIL |                        |
|_____________|_____________________|________|________________________|
 _____________________________________________________________________
| II. DATE PRIVIND MIJLOACELE DE TRANSPORT CARE URMEAZĂ SĂ FIE/AU FOST|
| ÎNSTRĂINATE, PENTRU CARE SOLICIT STABILIREA TAXEI PE VALOAREA       |
| ADĂUGATĂ                                                            |
| ___________________________________________________________________ |
||Nr. | Date de identificare a  |    Documentele de achiziţie*)      ||
||crt.| mijloacelor de transport|____________________________________||
||    | care urmează să fie/au  | Denumire document |   Număr/dată   ||
||    | fost înstrăinate        |                   |   document     ||
||____|_________________________|___________________|________________||
||    |                         |                   |                ||
||____|_________________________|___________________|________________||
||    |                         |                   |                ||
||____|_________________________|___________________|________________||
||    |                         |                   |                ||
||____|_________________________|___________________|________________||
||    |                         |                   |                ||
||____|_________________________|___________________|________________||
||    |                         |                   |                ||
||____|_________________________|___________________|________________||
||    |                         |                   |                ||
||____|_________________________|___________________|________________||
||    |                         |                   |                ||
||____|_________________________|___________________|________________||
|_____________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________
| 



III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI                        |
|_____________________________________________________________________|
| DENUMIRE/NUME, PRENUME      |                                       |
|_____________________________|_______________________________________|
| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ |               | | | | | | | | | | | | |
|_____________________________|_______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| JUDEŢ |               | SECTOR |     | LOCALITATE |                 |
|_______|_______________|________|_____|____________|_________________|
| STRADA|                              | NR.|   | BLOC |    | SC.|    |
|_______|______________________________|____|___|______|____|____|____|
| ET.|  | AP. |   | COD POŞTAL |       | TELEFON |                    |
|____|__|_____|___|____________|_______|_________|____________________|
| FAX         |                     | E-MAIL |                        |
|_____________|_____________________|________|________________________|
 _____________________________________________________________________
| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că    |
| datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.         |
|_____________________________________________________________________|

    *) Documentele de achiziţie se anexează în copie. În cazul noului proprietar al
mijlocului de transport, pentru care acesta are obligaţia să achite TVA potrivit art.
294^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se anexează şi dovada că înstrăinează mijlocul
de  transport  până  la  finalul  perioadei  de  2  ani  calculate  de  la  data  când  primul
proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire.

 _____________________________________________________________________
| Numele persoanei care face declaraţia  |                            |
|________________________________________|____________________________|
| Funcţia           |                            |                    |
|___________________|____________________________|                    |
| Semnătura         |                            |                    |
|___________________|____________________________|____________________|
 _____________________________________________________________________
|           Se completează de personalul organului fiscal.            |
|_____________________________________________________________________|
| Organ fiscal          |                                             |
|_______________________|_____________________________________________|
| Număr înregistrare    |     | Data înregistrare | | |/| | |/| | | | |
|_______________________|_____|___________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Numele persoanei care a verificat |                                 |
|___________________________________|_________________________________|



INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 380 "Cerere de stabilire a taxei pe valoarea adăugată
datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul

acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de
transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata

taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2
ani de la data importului/achiziţiei"

    I. Depunerea formularului
    1. Formularul se completează şi se depune de către:
    - misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu
statut diplomatic sau consular în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene,
care au importat sau achiziţionat în regim de scutire de la plata TVA mijloace de transport
şi le înstrăinează, în condiţiile art. 294^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de
la data importului/achiziţiei;
    - altă persoană care ar beneficia de scutire de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j) - l) din
Codul fiscal, în calitate de nou proprietar al mijlocului de transport, care are obligaţia de a
achita TVA, potrivit art. 294^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care înstrăinează
mijlocul de transport până la finalul perioadei de 2 ani calculate de la data când primul
proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire.
    2. Termen de depunere
    În  situaţia  misiunilor  diplomatice  şi  oficiilor  consulare,  personalului  acestora  şi  a
cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular sau a altei persoane care ar beneficia
de scutire de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j) - l) din Codul fiscal, care înstrăinează
mijloacele de transport importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata TVA,
cererea se depune la organul fiscal competent, dacă mijlocul de transport se înstrăinează
într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei.
    Prin  organ  fiscal  competent  se  înţelege  Administraţia  fiscală  pentru  contribuabili
nerezidenţi  din  cadrul  Direcţiei  Generale  Regionale  a  Finanţelor  Publice  Bucureşti,
administraţiile  judeţene  ale  finanţelor  publice  sau  administraţiile  sectoarelor  1  -  6  ale
finanţelor publice, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul/reşedinţa solicitantul
sau,  după  caz,  îşi  desfăşoară  activitatea  ori  are  loc  acţiunea  pentru  care  se  solicită
stabilirea taxei pe valoarea adăugată.
    Cererea nu se depune dacă mijlocul de transport se află în una dintre următoarele
situaţii prevăzute la art. 294^1 alin. (2) din Codul fiscal:
    a) mijlocul de transport este exportat de către persoana care a achiziţionat/importat
mijlocul de transport în regim de scutire;
    b) mijlocul de transport este înstrăinat către o persoană care ar beneficia de scutirea de
TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j) - l) din Codul fiscal. Dacă noul proprietar înstrăinează
mijlocul de transport până la finalul perioadei de 2 ani calculate de la data când primul
proprietar  a  importat/achiziţionat  mijlocul  de  transport  în  regim de  scutire,  cererea  se
depune de către noul proprietar al mijlocului de transport;
    c) mijlocul de transport este distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii sunt
demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul mijloacelor de transport furate,
persoana demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.
    3. Modul de completare şi depunere
    Formularul se depune, împreună cu copia documentelor doveditoare, în format hârtie,
direct la registratura organului fiscal, prin poştă, cu confirmare de primire sau prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

  



  II. Completarea formularului
    4. Secţiunea I "Date de identificare a entităţii/persoanei care înstrăinează mijlocul de
transport"
    În  rubrica  "Denumire/Nume,  prenume"  se  înscriu  denumirea  entităţii/numele  şi
prenumele persoanei care înstrăinează mijlocul de transport.
    În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal, numărul de
identificare fiscală sau codul de înregistrare fiscală, după caz, al persoanei/entităţii care
face cererea, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    Rubricile privind "Domiciliul fiscal" se completează, după caz, cu datele privind adresa
persoanei/entităţii care înstrăinează mijlocul de transport.
    5.  Secţiunea  II  "Date  privind  mijloacele  de  transport  care  urmează  să  fie/au  fost
înstrăinate, pentru care solicit stabilirea taxei pe valoarea adăugată"
    În rubrica "Date de identificare a mijloacelor de transport care urmează să fie/au fost
înstrăinate" se completează datele referitoare la mijloacele de transport care urmează să
fie/au  fost  înstrăinate,  în  funcţie  de  natura  acestora  (de  exemplu,  autoturism,  marcă,
tip/variantă, număr de înmatriculare, număr de identificare, anul achiziţiei etc.).
    În rubrica "Documentele de achiziţie" se completează datele referitoare la documentele
de achiziţie privind mijloacele de transport  care urmează să fie/au fost  înstrăinate (de
exemplu, factura nr./data). În cazul noului proprietar al mijlocului de transport, pentru care
acesta are obligaţia să achite TVA potrivit art. 294^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se
anexează şi dovada că înstrăinează mijlocul de transport până la finalul perioadei de 2 ani
calculate de la data când primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în
regim de scutire.
    6. Secţiunea III "Date de identificare a împuternicitului"
    În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, numele şi prenumele sau
denumirea împuternicitului.
    În  caseta  "Cod  de  identificare  fiscală"  se  înscrie  codul  de  identificare  fiscală  al
împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului
fiscal al împuternicitului.

 


