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Declarație  
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale 

 

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. După completare, 
fișierul se salvează în format PDF, se semnează digital de către reprezentantul legal al solicitantului și se 
încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare] 

 

A. Datele de identificare a persoanei juridice 

Codul de identificare: [CIF] 

Denumirea:  [Denumirea solicitantului] 

Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail] 

 

 

B. Datele de identificare a proiectului 

Titlul proiectului: [Titlu] 

Numele programului operațional: Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară: 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Prioritatea de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 
producție și dezvoltarea serviciilor 

Data depunerii proiectului: [Data] 

 

 

C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR] , din 
Programul Operațional Regional 2014-2020, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, 
declar că sunt: 

☐  persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 

☐  persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 

 

D. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR] , în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului 
cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul 
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fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/20131. 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectul achiziției 
Scopul achiziției /  

Activitatea prevăzută în cadrul proiectului2 

1. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

2. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

3. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

4. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

5. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

6. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

7. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

8. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

9. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

10. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

 

 

 [Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului] 

 

                                                      

1 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L347/320 din 20.12.2013 

2 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare. 


