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Prin modificările legislative aduse Codului fiscal şi Normelor
metodologice de aplicarea a Titlului VI din Codul fiscal, prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 150/2011,
s-au reglementat situaţiile în care organele fiscale trebuie să elibereze
certificate de atestare a plăţii taxei pe valoarea adăugată în România,
respectiv certificate din care să rezulte că nu se datorează taxa pe valoarea
adăugată în România, în vederea înmatriculării în România a mijloacelor de
transport.
Astfel, pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport
noi, dacă acestea sunt taxabile în România, după achitarea taxei pe
valoarea adăugată, organele fiscale competente trebuie să elibereze
certificate care atestă plata taxei pe valoarea adăugată în România. În
situaţia în care achiziţiile nu sunt impozabile în România, organele fiscale
trebuie să elibereze certificate din care să rezulte că nu se datorează taxă
pe valoarea adăugată în România.
Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu
sunt noi în sensul art.1251 alin.(3) din Codul fiscal, taxabile în România,
după achitarea taxei pe valoarea adăugată, organele fiscale competente
trebuie să elibereze certificate care să ateste plata taxei pe valoarea
adăugată în România. Dacă achiziţia care nu este taxabilă în România este
efectuată de o persoană neînregistrată în scopuri de TVA în România sau
achiziţia este făcută de o persoană înregistrată conform 1531 din Codul
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fiscal, organele fiscale trebuie să elibereze un certificat din care să rezulte
că nu se datorează taxă pe valoarea adăugată în România.
Precizăm că, potrivit prevederilor legale anterioare acestor modificări,
în vederea înmatriculării mijloacelor de transport noi, organele fiscale
competente eliberau certificate care atestau plata taxei pe valoarea
adăugată în România, iar pentru înmatricularea mijloacelor de transport
care nu sunt noi în sensul art.1251 alin.(3) din Codul fiscal, organele fiscale
competente eliberau certificate din care rezulta că nu se datorează TVA în
România.
Având în vedere noile prevederi legale, este necesară modificarea
formularelor “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată,
în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” şi
“Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1128/2009.
Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu
ale cărui prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem să-l semnaţi.
Cu deosebită consideraţie,
VICEPREŞEDINTE
Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU
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