
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 273 /2007 pentru aprobarea modelului i con inutului
formularului "Certificat de atestare a calit ii de persoan  impozabil  înregistrat  în scopuri de

TVA“, publicat în Monitorul Oficial nr. 137 din 26 februarie 2007

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hot rârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Finan elor Publice i a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare,

în temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum
i al pct. 49 alin. (14) i al pct. 50 alin. (17) din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea ad ugat “

din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare,

ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

Art. 1. — Se aprob  modelul i con inutul formularului
"Certificat de atestare a calit ii de persoan
impozabil înregistrat  în scopuri de TVA“, prev zut în
anexa nr. 1. Art. 2. — Formularul prev zut la art. 1 se
completeaz conform Instruc iunilor de completare
prev zute în anexa nr. 2.

Art. 3. — Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare,
de utilizare i p strare a formularului prev zut la art. 1
sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. — Anexele nr. 1, 2 i 3 fac parte integrant  din
prezentul ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Art. 6. — Direc ia general  de gestiune a impozitelor i
contribu iilor din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare
Fiscal , Direc ia general  tehnologia informa iei,
Direc ia general  de administrare a marilor contribuabili,
precum i direc iile generale ale finan elor publice
jude ene i a municipiului Bucure ti vor lua m suri
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.

Ministrul finan elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe

Vl descu

Bucure ti, 20 februarie 2007.
Nr. 273.



ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodus  în facsimil.



ANEXA Nr. 2

I N S T R U C  I U N I
de completare a formularului "Certificat de atestare a calit ii de persoan

înregistrat în scopuri de TVA“

Certificatul de atestare a calit ii de persoan  înregistrat  în scopuri de TVA, denumit în continuare
certificat, se elibereaz , la cerere, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, în termen de 5
zile lucr toare de la data înregistr rii cererii.

Certificatul se utilizeaz  pentru solicitarea ramburs rii taxei facturate de alte persoane impozabile i
achitate de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul

u în alt stat, precum i a taxei achitate pentru importul bunurilor în acel stat, în condi iile prev zute de
Directiva a 8-a (79/1072/CEE) i Directiva a 13-a (86/560/CEE).

Certificatul se elibereaz  de organul fiscal în a c rui eviden  este înregistrat solicitantul, c‚te un certificat
pentru fiecare stat în care solicitantul dore te s  depun  cerere de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat .

Certificatul se editeaz  în dou  exemplare:
— un exemplar se p streaz  la unitatea fiscal , la dosarul fiscal al solicitantului;
— un exemplar se transmite solicitantului.
Modul de completare a formularului "Certificat de atestare a calit ii de persoan

înregistrat  în scopuri de TVA“
1. Denumire/nume, prenume — se înscriu, dup  caz, denumirea sau numele i prenumele persoanei

impozabile.
2. Domiciliul fiscal — se completeaz  cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.
3. Sediul social/Sediul sau locul unde se desf oar  efectiv activitatea principal  — se

completeaz  cu datele privind adresa sediului social al persoanei juridice ori cu sediul sau locul efectiv de
desf urare a activit ii principale, în cazul persoanelor fizice sau al asocierilor ori al altor entit i f
personalitate juridic .

3. Obiect de activitate — se va înscrie activitatea principal  desf urat  de persoana impozabil
(de exemplu: transport, construc ii-montaj).

4. Cod de identificare fiscal  — se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA.
5. Valabil de la data — se înscrie data de la care a devenit valabil  înregistrarea în scopuri de TVA.

ANEXA Nr. 3

C A R A C T E R I S T I C I L E
de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i p strare a formularului "Certificat de atestare a calit ii de

persoan  înregistrat  în scopuri de TVA“

Denumirea formularului: Certificat de atestare a calit ii de persoan  înregistrat  în scopuri de TVA
Cod MF: 14.13.21.02
Format: A4/t1
Caracteristici de tip rire:
— se utilizeaz  echipament informatic pentru completare i editare. Se difuzeaz :
gratuit.
Se utilizeaz  la: atestarea calit ii de persoan  înregistrat  în scopuri de TVA, în scopul ramburs rii

taxei pe valoarea ad ugat  pentru achizi iile i importurile efectuate de solicitant în afara rii, de c tre
autoritatea competent  a statului în care au fost efectuate acestea, în condi iile Directivei a 8-a (79/1072/CEE) i
ale Directivei a 13-a (86/560/CEE).

Se întocme te de: organul fiscal în a c rui eviden  este înregistrat solicitantul.
Circul : în format hârtie, în dou  exemplare listate, semnate i tampilate, potrivit legii, din care:
— un exemplar la solicitant;
— un exemplar la organul fiscal.
Se p streaz : la dosarul fiscal al solicitantului


