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Calcul
Calcul
Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunii finantate din FEDR, FSE si FC 2014 - 2020
Calcul
I.*i)A. DATELE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE 
Calcul
DOMICILIUL FISCAL
Calcul
Municipiul Bucureşti este asimilat unui judeţ. Dacă aţi ales din lista "Judet" valoarea "Municipiul Bucuresti" , câmpul  "Localitate" se populează automat cu  valoarea "Bucuresti" şi puteţi selecta sectorul din lista "Sector", care devine accesibila
B. DATELE DE IDENTIFICARE A OPERATIUNII
Calcul
C. 
Calcul
solicitant de finantare pentru operatiunea  mentionata mai sus, la 
Calcul
în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca ma încadrez în urmatoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare:
Calcul
B.6. Cod SMIS proiect este camp obligatoriu
B.6. Cod SMIS proiect
D.
Calcul
solicitant de finantare pentru operatiunea  mentionata mai sus, la 
Calcul
în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar ca pentru achizitiile din cadrul operatiunii, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibila conform legislatiei nationale în domeniul fiscal.
Calcul
Pentru popularea automata a acestui tabel creati un fisier in format txt (numit, de exemplu, facturi.txt) conform urmatoarei structuri: 
Nr.factura,Data factura,Denumirea furnizorului/ prestatorului,Cod de inregistare fiscala in scopuri de TVA al furnizorului,Valoare,Valoarea TVA
Folositi separatorul , (virgula) pentru a delimita valorile dintr-o expresie. Pentru fiecare inregistrare (factura) creati cate o linie noua.
Exemplu:
1234,30.08.2016,Furnizor s.r.l,1111,1000,24
5678,31.08.2016,AltFurnizor s.a,2222,2000,42 
ATENTIE:
- Nu folositi caracterul , (virgula) decat pentru separarea valorilor 
dintr-o expresie!  
- Pentru separarea zecimalelor de partea intreaga utilizati caracterul . (punct). de exemplu: 1234.56
Informatii despre facturi
Nr.crt.
Nr.factura
Data factura
zz.ll.aaaa
Denumirea furnizorului/ prestatorului
Codul de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului
Valoarea
Valoarea
Din care: 
Valoarea TVA
TOTAL
Continuare in pagina urmatoare...
LOC REZERVAT ORGANULUI FISCAL
II.*ii)E. Certificata de organul fiscal, în baza Certificatului nr. ___________________________________din data de _____________
Calcul
*i) Se va completa de catre solicitant.
*) Se va completa de catre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoana abilitata sa reprezinte solicitantul.
 **) Se va completa de catre reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
*ii) Se va completa de catre reprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
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