
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

     

  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1611/2022 
pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea
adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum 
și pentru aprobarea unor formulare (Monitorul Oficial nr.891 din data de 
09.09.2022).          
    

 Precizări suplimentare:

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1611/2022 :

   

          ●    Aprobă procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, 
în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport

Procedura se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în 
România a mijloacelor a transport achiziționate din statele membre ale UE de 
către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze
în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal;

                                  Procedura nu se aplică pentru:

- achizițiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul
fiscal;

- mijloacele de transport achiziționate din România sau importate din afara UE;

• aprobă modelul  și  conținutul formularului „Cerere de eliberare a Certificatului
privind  taxa  pe  valoarea  adăugată,  în  cazul  achizițiilor  intracomunitare  de
mijloace de transport” prevăzut în anexa nr. 2 la ordin ;
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• aprobă modelul  și  conținutul  formularului  „Certificat  privind  taxa  pe  valoarea
adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”prevăzut
în anexa nr. 3 la ordin ;

• aprobă  modelul  și  conținutul  formularului  „Referat  privind  analiza  Cererii  de
eliberare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor
intracomunitare de mijloace de transport” prevăzut în anexa nr.4 la ordin;

• abrogă  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală
nr.3193/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat
privind  atestarea  plății  taxei  pe  valoarea  adăugată,  în  cazul  achizițiilor
intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii
de eliberare a acestora. 

 
       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


