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Certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă 
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare 

  
Beneficiarii de finanţare din instrumente structurale pot obţine rambursarea cheltuielilor eligibile 

reprezentând TVA nedeductibilă, prin depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management sau la 

organismul intermediar. [Anexa nr. 1 la OMFP nr. 33/2012]   

La cererea de rambursare se anexează o Declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA 

aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Fondurilor Europene (OMFE) nr. 2690/2015, programul de 

completare putând fi descărcat de pe site-ul ANAF:www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Despre impozite şi 

taxe/ Programe utile / Declaraţii fiscale.  

 

 Această declaraţie trebuie să fie certificată de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală 
solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.Certificarea declaraţiei constă în emiterea 
unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de 
rambursare. Procedura de certificare este prevăzută de OMFP nr. 33/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În situaţia în care solicitantul nu are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 
153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal după data de 1 ianuarie 2016, în întreaga perioadă la care se referă facturile înscrise în 

declaraţie, compartimentul de specialitate emite de îndată Certificatul privind nedeductibilitatea TVA 
aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, pentru toate facturile înscrise în declaraţie. 

În situaţia în care unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul avea 
calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016, compartimentul de specialitate transmite 

declaraţia organului de inspecţie fiscală 

În situaţia în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 
153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform 
art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016, pe perioada 
efectuării tuturor operaţiunilor ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie, compartimentul de 
specialitate înaintează declaraţia organului de inspecţie fiscală în vederea certificării 
nedeductibilităţii taxei pe valoarea adăugată. 
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