MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Unitatea fiscală ...................................
Nr. .............../......................................

Adresa: ...........................
Telefon: ..........................
Fax: ...............................
E-mail: ...........................

C E R T I F I C AT

Ca urmare a Cererii nr. ........................................................... din data de .......................................................... depusă de:
Denumirea/Numele și prenumele .........................................................................................................................................
Domiciliul fiscal ....................................................................................................................................................................
Localitatea ........................................................, str. ..................................................................................................................
nr. ............. bl. ........, ap. ...., et. ..............., județul/sectorul ...............................................................................................................
Cod de identificare fiscală/Cod numeric personal ..................................................................................,
și din documentația prezentată organului fiscal rezultă că nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România:
 pentru achiziția intracomunitară a mijlocului de transport nou, neimpozabilă în România conform art. 126 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, sau scutită de taxă
conform art. 142 din Codul fiscal, efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze
în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal;
 pentru transferul mijlocului de transport nou din ..................... (alt stat membru) în România de către persoana
neimpozabilă cu ocazia unei schimbări de reședință, dacă la momentul livrării nu a putut fi aplicată scutirea prevăzută la echivalentul
din legislația celuilalt stat membru al art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, având în vedere că respectivul transfer nu determină
o achiziție intracomunitară de bunuri în România;
 pentru achiziția intracomunitară a mijlocului de transport care nu este nou în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal,
efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153
sau 1531 din Codul fiscal;
 pentru achiziția intracomunitară a mijlocului de transport care nu este nou în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal,
achiziție care nu este taxabilă în România potrivit titlului VI din Codul fiscal și este efectuată de către persoana care nu este
înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153, dar care este înregistrată conform
art. 1531 din Codul fiscal.
Datele de identificare ale mijlocului de transport1):
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 1)
S-a eliberat prezentul certificat în scopul înmatriculării mijlocului de transport în România, în condițiile prevăzute de
art. 1563 alin. (3) din Codul fiscal, și de pct. 801 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul certificat se supune dispozițiilor art. 90 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ..........................
Semnătura și ștampila unității ...............
Întocmit
Numele și prenumele ........................
Funcția ..............................................
Semnătura ........................................
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...
Cod 14.13.21.02/a.i.
1)

după caz).

Se înscriu datele de identificare ale mijlocului de transport (categoria, marca, tipul/varianta, seria șasiului/număr de identificare, număr de omologare,

1. Pentru a solicita eliberarea formularului „Certificat”, din care rezultă că nu se
datorează taxa pe valoarea adăugată în România, persoanele prevăzute la pct. 6 din cap. I
trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, prin poștă sau direct la
compartimentul de specialitate.
2.1. Cererea trebuie să fie însoțită de documentul de achiziție din statul membru a
mijlocului de transport, de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări a
mijlocului de transport,de dovada schimbării reședinței în situația transferului mijlocului de
transport nou dintr‐un stat membru în România și, după caz,de orice alte documente din
care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achiziție.
2.2. Cererea de eliberare a Certificatului se poate depune odată cu cererea de calcul
al taxei pe poluare pentru autovehicule.
3. În vedere emiterii Certificatului, compartimentul de specialitate analizează
documentația prezentată și verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru ca achiziția
intracomunitară de mijloace de transport să nu fie taxabilă în România, respectiv transferul
mijlocului de transport nou din alt stat membru în România să nu determine o achiziție
intracomunitară de bunuri în România.
4.1. Dacă din documentația prezentată rezultă că mijlocul de transport nu se
încadrează în categoria mijloacelor de transport noi în sensul art. 125^1alin. (3) din Codul
fiscal, iar achiziția intracomunitară a acestuia este taxabilă în România conform Codului
fiscal, compartimentul de specialitate notifică solicitantului că operațiunea efectuată este o
operațiune pentru care se datorează TVA în România și pentru care are obligațiasă depună
Decontul special de taxă pe valoarea adăugată și să plătească taxa pe valoarea adăugată.
4.2. După înregistrarea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată și după
achitarea TVA în România de către solicitant, compartimentul de specialitate aplică în mod
corespunzător dispozițiile cap. II, respectiv eliberează certificatul privind atestarea plății
TVA.
5. Dispozițiile pct. 4.1 și 4.2 se aplică în mod corespunzător și pentru navele și
aeronavele prevăzute la pct. 4 lit. b) și c) din cap. I.
6.1. Dacă din documentația prezentată rezultă că achiziția intracomunitară de
mijloace de transport nu este taxabilă în România, respectiv transferul mijlocului de
transport nou din alt stat membru în România nu determină o achiziție intracomunitară de
bunuri în România, compartimentul de specialitate întocmește Certificatul, al cărui model
este prevăzutîn anexa nr. 2 la ordin, din care rezultă că respectiva persoană nu datorează
taxa pe valoarea adăugată în România pentru respectivul mijloc de transport.
6.2. Certificatul se emite cu ajutorul aplicației informaticepuse la dispoziție de
Direcția generală de tehnologia informației,în două exemplare, în maximum 5 zile lucrătoare
de la data depunerii cererii.
6.3. Un exemplar al certificatului se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din
Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

