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Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE
privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către

misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut
diplomatic şi consular

Prin Ordinul A.N.A.F. nr. 1159 din 22 iulie 2021, publicat în Monitorul
Oficial nr. 763 din 5 august 2021, se aprobă Procedura de stabilire a taxei pe
valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi
oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic
şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau
achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care
se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data
importului/achiziţiei, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Prevederile intră în vigoare începând cu data de 5 august 2021.

Procedura se utilizează pentru stabilirea, de către organele fiscale competente, la cererea
contribuabililor, a taxei pe valoarea adăugată datorate, potrivit art. 294^1 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, la înstrăinarea autoturismelor care au fost importate/achiziționate în regim de
scurtire de la plata TVA de către ambasade și diplomați, într o perioadă mai scurtă de 2 ani.

ART. 294^1 Alin.(1) Cod Fiscal - Plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către misiunile
diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora, precum și de cetățenii străini cu statut diplomatic sau
consular.

“Persoanele prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. e) și art. 294 alin. (1) lit. j) care au importat sau achiziționat în regim
de scutire de la plata TVA mijloace de transport și le înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data
importului/achiziției au obligația să plătească TVA de a cărei scutire au beneficiat, în condițiile și conform procedurii
stabilite prin ordin al președintelui ANAF. “

Prevederile nu se aplică în cazul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, personalului acestora
sau cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular care au importat sau achiziţionat în regim de scutire
de la plata TVA mijloace de transport şi le înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data
importului/achiziţiei dacă:
  a) mijlocul de transport este exportat de către persoana care a achiziţionat/importat mijlocul de
transport în regim de scutire;
  b) mijlocul de transport este înstrăinat către o persoană care ar beneficia de scutirea de TVA,
conform art. 294 alin. (1) lit. j)-l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, cu obligaţia noului proprietar de a achita TVA în cazul în care înstrăinează
mijlocul de transport până la finalul perioadei de 2 ani calculate de la data când primul proprietar a
importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire;
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  c) mijlocul de transport este distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii sunt
demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul mijloacelor de transport furate,
persoana demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

 Depunerea cererii

„Cererea de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile
diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi
consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire
de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de
la data importului/achiziţiei“ - formular 380 se depune la organul fiscal competent de către
contribuabilii care au obligaţia de plată a TVA, respectiv :

- misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut
diplomatic sau consular, care au obligaţia să plătească TVA pentru mijloacele de transport pe care le-
au importat sau achiziţionat în regim de scutire de la plata TVA dacă înstrăinează mijloacele de transport
într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei;

- persoana care ar beneficia de scutire de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j)-l) din Codul fiscal, în
calitate de nou proprietar al mijlocului de transport înstrăinat în condiţiile lit. a), care are obligaţia de
a achita TVA, în cazul în care înstrăinează mijlocul de transport până la finalul perioadei de 2 ani calculate
de la data când primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire

Cererea se depune conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin și este însoţită de
documente doveditoare, anexate în copie, cum ar fi: documentele de achiziţie (factură, bon fiscal etc.) din
care să rezulte elementele de identificare a mijlocului de transport, valoarea de achiziţie a acestuia şi data
achiziţiei.
  În cazul noului proprietar al mijlocului de transport, pentru care acesta are obligaţia să achite TVA
potrivit art. 294^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se anexează, în copie, documentele de achiziţie (factură,
bon fiscal etc.). Pentru stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorate de către noul proprietar şi a
perioadei prevăzute la art. 294^1 din Codul fiscal se anexează şi copia documentelor de achiziţie potrivit
cărora primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire, din care să rezulte
elementele de identificare a mijlocului de transport, valoarea de achiziţie a acestuia şi data la care a fost
importat/achiziţionat de către primul proprietar.

 Modalitatea de depunere a cererii
Formularul se depune, împreună cu copia documentelor doveditoare, în format hârtie, direct la

registratura organului fiscal, prin poştă, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, potrivit legii.

 Procedura de soluționare a cererilor

- cererea se soluționează de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale din cadrul
organului fiscal competent, care organizează evidența cererilor primite.

- procedura stabilește reguli privind plata TVA datorate de către ambasade sau diplomați pentru
autoturismele cumpărate în regim de scutire, dacă sunt înstrăinate în condițiile prevăzute de lege.

- în cazul în care documentele depuse nu sunt suficiente pentru stabilirea taxei pe valoarea adăugată
datorate, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul în vederea clarificării situaţiei.

- organul fiscal competent verifică dacă proprietarul mijlocului de transport a beneficiat de scutirea de TVA
pentru mijlocul de transport importat sau achiziţionat în regim de scutire de la plata TVA, după caz şi dacă
mijlocul de transport pentru care se solicită stabilirea TVA se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2
ani de la data când primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire.
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- după primirea cererilor , compartimentul de specialitate întocmeşte un referat care cuprinde elementele
avute în vedere la stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către contribuabili, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

- sumele se stabilesc la nivelul taxei pe valoarea adăugată care ar fi fost datorată în momentul în care
mijloacele de transport au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea
adăugată.

- compartimentul de specialitate stabileşte taxa pe valoarea adăugată datorată pentru mijloacele de
transport de către contribuabil, potrivit art. 294^1 din Codul fiscal, şi emite formularul „Decizie privind
stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare,
personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au
fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se
înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei“, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 4 la ordin.

- cuantumul taxei pe valoarea adăugată se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare.
 

Şef administraţie,

Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,

Georgeta DIACIUC
Consilier superior

Satu Mare, P-ța Romana nr.3-5
Tel/fax 0261807059/0261732215
Formular unic de contact: https://www.anaf.ro/asistpublic/
Website: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Cluj
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