ANEXA 2 la instrucțiuni

DECLARAȚIE
privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate
în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014 - 2020
I.*i) A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare
Denumire
Domiciliul fiscal
Județul
Ap.

Localitate
Cod poștal

Fax

Stradă
Sector

Telefon

E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII

Titlul operațiunii
Numele programului
Axa prioritară
Prioritate de investiție
Data depunerii operațiunii
Cod SMIS proiect
C. __________________________________________________________________________________________,
(numele și statutul juridic al beneficiarului)

solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la

_______________________________________________________________________________________________,
(numele autorității de management/organismului intermediar)

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declar
că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
a)  persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare;
b)  persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare.
D. __________________________________________________________________________________________,
(numele și statutul juridic al beneficiarului)

solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la

_______________________________________________________________________________________________,
(numele autorității de management/organismului intermediar)

în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile din cadrul operațiunii, cuprinse în tabelul de
mai jos, TVA este nedeductibilă conform legislației naționale în domeniul fiscal.

Nr.
crt.

Numărul și data
deciziei

Denumirea furnizorului/
prestatorului

Codul de înregistrare în scopuri
de TVA al furnizorului

Valoarea

Din care
valoarea TVA

Numele și prenumele*):
Funcția:

Semnătura

II.*ii) E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr. _____________ din data de _________________.
Numele și prenumele**):
Funcția:

Semnătura și ștampila

*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
**) Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
*i) Se va completa de către solicitant.
*ii) Se va completa de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

