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     În aten�ia persoanelor fizice care  
   achizi�ioneaz� mijloace de transport 
    din Uniunea European�  
     

 1. Dac� mijloacele de transport sunt noi (maxim 6 luni vechime sau maxim 6.000 km la 
bord - conform articolului 266 alineat (3) litera b) din Codul fiscal) 

 
 Persoanele fizice care achizi�ioneaz� un mijloc de transport nou dintr-un stat membru: 

 
� sunt obligate la plata TVA în România, prin aplicarea cotei de 19% la valoarea achizi�iei; 

[articolul 268 alineat (3) litera b), articolul 273 alineat (1), articolul 291 alineatul (1) litera b) si 
articolul 308 din Codul fiscal]  
 

� declar� achizi�ia la organul fiscal în Decontul special de TVA - formular 301, înainte de 
înmatricularea mijlocului de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii 
urm�toare datei emiterii facturii;       [articolul 324 alineatul (2) si articolul 284 din Codul fiscal]  

 
� pl�tesc TVA-ul declarat în Decontul special de TVA, pân� la data la care au obliga�ia  
       depunerii acestuia. [articolul 326 alineatul (1) din Codul fiscal, Ordinul ANAF 592/2016]  
 

În vederea înmatricul�rii mijlocului de transport persoana fizic� trebuie s� solicite 
organului fiscal eliberarea “Certificatului privind atestarea pl��ii TVA, în cazul 
achizi�iilor intracomunitare de mijloace de transport”. La cererea depus� se 
anexeaz�: cel de-al doilea exemplar al Decontului special de TVA - formular 301, 
documentul doveditor al pl��ii TVA, documentul de achizi�ie a mijlocului de transport, 
cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie �i original. 
[articolul 324 alineatul (3) din Codul fiscal, punctul 104 alineatul (1) litera a) punctul 1 din HG 
1/2016, Ordinul ANAF 3193/2011]  
 

 2. Dac� mijloacele de transport nu sunt noi  
 

Persoanele fizice care achizi�ioneaz� un mijloc de transport care nu este nou nu sunt 
obligate la plata TVA în România pentru aceste achizi�ii.   

              [articolul 268 alineatul (3) litera a) din Codul fiscal] 
 În vederea înmatricul�rii mijlocului de transport persoana fizic� trebuie s� solicite  
 organului fiscal eliberarea “Certificatului” din care s� rezulte c� nu se datoreaz� 
 TVA în România pentru achizi�ia intracomunitar� a mijlocului de transport. La 
 cererea depus� se anexeaz�: cartea de identitate a vehiculului a mijlocului de transport, 
 documentul de achizi�ie a mijlocului de transport, documentul din care s� rezulte data 
 primei înmatricul�ri a mijlocului de transport, dovada schimb�rii re�edin�ei în situa�ia 
 transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru în România �i, dup�  caz,           
 de orice alte documente din care rezult� c� nu se datoreaz� TVA în România pentru 
 respectiva achizi�ie, în copie �i original. 
  [punctul 104 alineatul (1) litera b)  din HG 1/2016, Ordinul ANAF 3193/2011]  

 
     Material informativ elaborat la data de 14.03.2018    
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            Direc�ia General� Regional�  
           A Finan�elor Publice Bra�ov 
           
 
B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr.7 
Brasov 
Tel. 0268-308443 
 


