CERERE pentru eliberarea

IRO
UR

ID

E

Certificatului privind atestarea pl ii TVA, în cazul achizi iilor intracomunitare
de mijloace de transport noi /
Certificatului, în cazul achizi iilor intracomunitare de mijloace de transport
pentru care nu se datoreaz TVA în România

-

-

SO
FTW
AC
TE ARE C
AU
TO OMP
LET
PEN

TR
UB

CUMPARATOR
Subsemnatul(a) NUME
_______________________________________,
cu domiciliul în
________________________, str.____________________,
nr. ____,
bl. G5
____, sc. ____,
BUCURESTI
NICOLAE GRIGORESCU
34
B
12
165418414
CI seria _____,
RX
ap. ____,
C.N.P.___________________,
posesor al C.I./B.I. ___,
nr. 345663
____,
prin prezenta solicit eliberarea certificatului mai sus precizat, pentru autovehiculul
_________________,
marca PEUGEOT
___________________, an fabrica ie 2007
_____, serie
206
HATCHBACK
2848859993
asiu/nr. identificare ___________________,
care a fost prima dat înmatriculat în
str in tate la data ___________________,
cu _________
kilometri efectua i pân la
10-02-2017
250000
01-05-2017
data livr rii în ara _____________________.
Anexez:
G945234
Copie carte de identitate autovehicul: C.I.V. nr. _____________.
Copie document de înmatriculare str in, din care s rezulte data primei înmatricul ri în
str in tate i traducere în limba român (în cazul în care sunt persoane diferite – alt
cump r tor).
Copie document de achizi ie (factura, contract vânzare-comp rare, etc.) i traducere în
limba român .
Declara ie pe proprie r spundere privind kilometri rula i, dac nu sunt prev zu i în
documentul de achizi ie.

02-05-2017
Data _______________

0726452648
Tel. _________________

Semn tura _______________

DECLARA IE
PE PROPRIA R SPUNDERE

W.

WW

Data
_______________
02-05-2017

LD
E.R

O

-P

RO

GR

AM
/

NUME CUMPARATOR
Subsemnatul(a) _______________________________________,
cu domiciliul în
jude ul BUCUREST
__________________, municipiul/comuna______________________________,
BUCURESTI
SECTOR 3
545548
NICOLAE GRIGORESCU
satul _____________________,
cod po tal ________,
str._______________________,
34
G5
B
2
0726452648
nr. _____,
bl. ______,
sc. ____,
et. ____,
ap. 12
____, telefon/fax ___________________,
e-mail _____________________,
posesor al C.I./B.I. ____,
seria _____,
nr. _________,
TEST@TEST.COM
CI
RX
345663
cunoscând prevederile art. 292 privind falsul în declara ii din Codul Penal, declar pe
propria r spundere c autovehiculul marca ___________________,
tipul/varianta
PEUGEOT
___________________,
num rul de identificare ___________________,
culoarea
206
HATCHBACK
2848859993
night
blue
250000
______________,
are ________________
km efectua i de la data primei înmatricul ri în
str in tate i pân la data livr rii (achizi iei).
Dau prezenta declara ie în vederea eliber rii certificatului pentru achizi iile
intracomunitare de mijloace de transport, potrivit OUG nr. 46/2009 i OPANAF nr.
3193/2011.

tampila
_______________

