
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Unitatea fiscală .........................................

Nr. .............../...........................................

Adresa: ����.��

Telefon: ������.

Fax: ��������

E-mail: �����...�

C E R T I F I C A T

privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport

Ca urmare a Cererii nr. ....................................................... din data de ................................................................................

se certifică prin prezenta că:

Denumirea/Numele și prenumele ........................................................................................................................................

Domiciliul fiscal .....................................................................................................................................................................

Localitatea ................................., str. ............................................................... nr. ............., bl. ........ap. ���������,

et. ..............., județul/sectorul ..............................................................................................................................................................

Cod de identificare fiscală/Cod numeric personal ................................................................................................................

a achitat în România taxa pe valoarea adăugată, după cum urmează:

� aferentă achiziției intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabilă în România, efectuată de către persoana care

nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu înregistrată

conform art. 153

1

din Codul fiscal;

� aferentă achiziției intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 125

1

alin. (3) din Codul fiscal,

taxabilă în România, efectuată de către persoana care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze în scopuri

de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care este înregistrată conform art. 153

1

din Codul fiscal.

Datele de identificare ale mijlocului de transport

1)

: .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

S-a eliberat prezentul certificat în scopul înmatriculării mijlocului de transport în România, în condițiile prevăzute de

art. 156

3

alin. (3) din Codul fiscal, și de pct. 80

1

din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Întocmit

Numele și prenumele .......................

Funcția .............................................

Semnătura .......................................

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal �

Cod 14.13.21.02/a.i.p.

1)

Se înscriu datele de identificare ale mijlocului de transport (categoria, marca, tipul/varianta, seria șasiului/număr de identificare, număr de omologare,

după caz).




