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Direcţia Generală a Finanţelor Publice........................./ 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 
Administraţia Finanţelor Publice................................. 
Nr................/........................ 

 
 

CERTIFICAT 
 
 
Ca urmare a cererii nr. ......................... din data de ...................... depusă de: 
                 
Denumire/Nume prenume.................................................................................. 
Domiciliu fiscal: 

Localitate.................................Str................................nr..............bl.........ap. 
Etaj...............judeţ/sector................................................. 

Cod de identificare fiscală/Cod numeric personal................................................................, 
  
 
 şi din documentaţia prezentată organului fiscal, rezultă că nu datorează taxa pe 
valoarea adăugată în România pentru achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport:  
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................1) 
  
 
 S-a eliberat prezentul certificat în scopul înmatriculării mijlocului de transport în 
România, în condiţiile prevăzute de art.1563 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Prezentul certificat se supune dispoziţiilor art. 90 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Conducătorul unităţii fiscale, 
Numele şi prenumele .......................... 
Semnătura şi ştampila unităţii ............... 

     
 
    Întocmit 
    Numele şi prenumele ....................... 
    Funcţia ................................... 
    Semnătura ................................ 

 
 
 
 
1) se înscriu datele de identificare ale mijlocului de transport (categorie, marcă, tip/variantă, Serie 
şasiu/Număr de identificare, număr de omologare, după caz)   
 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 

adresa 
 
Tel :  
Fax :  
e-mail :  

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
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Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului 

“Certificat” 
 
 
 
1. Denumire: “Certificat” 

2. Cod M.F.P. 14.13.21.02/a.i. 

3. Format: A4/t1 

4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare  

5. Se utilizează la:  atestarea faptului că, din documentele prezentate organului fiscal, rezultă  

   că pentru achiziţia intracomunitară de mijloace de transport nu se   

   datorează TVA în România, întrucât nu este o achiziţie de mijloace de  

   transport noi, în scopul înmatriculării acestora în România 

6. Se întocmeşte în: 2 exemplare 

                          de: organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii 

7. Circulă: în format hârtie, în două exemplare originale listate, semnate şi ştampilate, din care: 

   - un exemplar la contribuabil, 

                - un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor,  

  conform legii 

8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 

 


