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Formularul AP 1.1 - TVA conform OUG 49/2015
CERERE DE PLATA
I. A fi completat doar de personalul AFIR
OJFIR/CRFIR
Serviciul 
Codul dosarului Cererii de Plată: 
P
-
TVA
Data înregistrării:
Întocmit: Șef Serviciu  
Nume și prenume:
Semnătura..................................................
Aprobat: Director OJFIR/ Director CRFIR 
Nume și prenume:
Semnătura ................................................
Expert 1 ....................................................
Nume și prenume:
Semnătura..................................................
Stampila OJFIR/
CRFIR
II. A fi completat doar de beneficiar
Codul și data Contractului de finanțare  
din
Denumire beneficiar: 
Adresa sediu central
Strada
 Localitate  
                Județ
Datele de contact ale beneficiarului:
 Telefon
Fax
Adresa locului investiției:
Titlul proiectului:  
Denumirea instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului : 
   Pentru cheltuielile cu TVA solicitate spre autorizare fără a prezenta documente de plată și extrase de cont conform prev.  Art.20 din OUG 49/ 2015:
Denumirea instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului : 
 Modulul (numărul tranşelor )
Tranşa
Valoarea cheltuielilor cu TVA solicitate spre autorizare este de 
Lei* și plata  sumei de 
Lei (din care
% finanţare
nerambursabilă în valoare de 
Lei), aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA în valoare
de
Lei.
Documente
Doc. exista
Pag. nr.
Identificare financiară
Declarația de cheltuieli
Copiile facturilor / adeverințelor de plată
din data
emisă de
CUI
ONRC
Copiile documentelor de plată (cu excepția plăților efectuate prin Trezorerie unde este obligatorie doar prezentarea extrasului de cont) 
Documentul nr.
din data
Copiile extraselor de cont
Extrasul nr.
din data
Declarația pe propria răspundere a beneficiarului 
Copia contractului de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul a efectuat platile catre cesionari 
Documente specifice sM 19.2 
Fișa de verificare a conformității DCP emisă de GAL 
Alte documente     
Semnătura și ștampila 1
Data
1 Aplicarea ștampilei este opțională în situaţiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. 
Cerere de plata
Normal
3
2/28/2008 9:03:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
4
3
192
2231
4
82432
104
50
2587
1/27/2009 10:11:00 AM
Build 2.2
guard
*se completează doar dacă TVA-ul este eligibil de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG 49/ 2015, conform Contractului de finanțare/ actului adițional.
**Pentru plățile efectuate prin Trezorerie nu este necesară atașarea documentelor de plată, ci doar a extraselor de cont. Nu este necesară atașarea documentelor de plată și a extraselor de cont în cazul cheltuielilor cu TVA solicitate la plată în conformitate cu OUG 49 / 2015.
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