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Ref. : referat de aprobare – proiect de ordin pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului 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 
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Prin dispoziţiile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 
privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, au fost aduse 
modificări Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Astfel, prin completarea prevederilor art.1563 din Codul fiscal cu un nou alineat,   
s-a prevăzut că, în scopul înmatriculării în România a unui mijloc de transport nou, 
achiziţionat dintr-un stat membru al Uniunii Europene de către o persoană neînregistrată 
şi care nu are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România, conform 
art.153 din Codul fiscal, organul fiscal competent va elibera un certificat care să ateste 
plata taxei pe valoarea adăugată. 

De asemenea, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport care 
nu sunt noi, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care să rezulte că 
nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România. 

În cuprinsul aceluiaşi articol s-a prevăzut că modelul şi conţinutul acestor 
certificate va fi stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. 

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. 
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sector 5, Bucureşti 
Tel :  +021 312 24 29/int.233 
Fax : +021 319 97 00 
e-mail : anaf@mfinante.ro

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 



 
      

 
 

Constantinescu Cristina/expert asistent/ANAF-DGPAV/ 
referat de aprobare.doc/5/27/2009/2/1 

 

Robert Hofnăr 

Director general 

 

Alice Gheorghiu 

Director general adjunct 

 

Şef serviciu 

Mirela Modrogan 

 


