ANEXA 2

DECLARAŢIE
privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului
finanţat din instrumente structurale

I*1) A. Datele de identificare a persoanei juridice
Codul de identificare
Denumirea
Domiciliul fiscal
Judeţul
Ap.

Localitatea
Codul poştal

Fax

Sectorul

Strada
Telefon

E-mail

*1) Se va completa de către solicitant.
B. Datele de identificare a proiectului
Titlul proiectului
Numele programului operaţional
Axa prioritară
Domeniul major de intervenţie
Data depunerii proiectului
Cod SMIS proiect

C. .......................................................................................................................................,
(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)

beneficiar în cadrul proiectului menţionat mai sus, Contract/Decizie/Ordin de
finanţare nr. ........................, încheiat(ă) cu
…........................................................................................................................................,
(numele autorităţii de management/organismului intermediar)

în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:

□ persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;

□ persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;

D. ........................................................................................................................................,
(numele şi statutul juridic ale beneficiarului)

beneficiar în cadrul proiectului menţionat mai sus, Contract/Decizie/Ordin de
finanţare nr. ........................, încheiat(ă) cu
.............................................................................................................................................,
(numele autorităţii de management/organismului intermediar)

în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului
cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.
Nr.
crt.

Nr. şi data
facturii

Numele şi prenumele*):

Denumirea
furnizorului/
prestatorului

Codul de înregistrare
în scopuri de TVA al
furnizorului

Valoarea
facturii

Din care
valoare
TVA

Semnătura

Funcţia:

II*2). E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr. ............. din data de ….............
Numele şi prenumele**):

Semnătura

Funcţia:

----------------------------*) 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 Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
*2) Se va completa de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

