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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
DIRECÞIA GENERALÃ IMPOZITE INDIRECTE

DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

ORDIN
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A.,
ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal
de import al României, aprobatã prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995
Având în vedere prevederile art. 17 lit. B pct. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea
adãugatã, republicatã, ºi prevederile art. 2 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995,
secretarul de stat coordonator al Direcþiei generale impozite indirecte ºi directorul general al Direcþiei generale a
vãmilor emit urmãtorul ordin:
1. Lista produselor provenite din import, scutite de

tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al

T.V.A., ºi a celor by
supuse
cotei de 9%
de T.V.A. pe poziþii
României, aprobatã For
prin Ordinul
ministrului
de stat, ministrul
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finanþelor, nr. 350/1995, se completeazã la capitolul II
punctul 5 litera e) cu urmãtoarele poziþii tarifare:
Ñ 3822.00.00 Ñ Reactivi compuºi de diagnostic
sau de laborator, altele decât cele de la poz.
nr. 30.02 sau 30.06;
Ñ 9027.30.00 Ñ Spectrometre, spectrofotometre ºi
spectrografe care folosesc radiaþii optice (UV, vizibile, IR).
Gheorghe Raicu,
secretar de stat

Bunurile încadrate la poziþia tarifarã 9027.30.00, supuse
cotei de 9% de T.V.A., sunt numai cele cu destinaþie medicalã, chirurgicalã, stomatologicã sau veterinarã.
2. Prezentul ordin este obligatoriu pentru Direcþia generalã impozite indirecte, Direcþia generalã a vãmilor ºi unitãþile din subordine.
Mihai Pânzariu,
director general

Bucureºti, 8 august 1995.
Nr. 1.488.

DIRECÞIA GENERALÃ IMPOZITE INDIRECTE

DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

ORDIN
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A.,
ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal
de import al României, aprobatã prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995
Având în vedere prevederile art. 6 i) 11 ºi ale art 17 lit. B din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
valoarea adãugatã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 11 ianuarie 1995 ºi modificatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 22/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 21 august 1995,
în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995, secretarul
de stat coordonator al Direcþiei generale impozite indirecte ºi directorul general al Direcþiei generale a vãmilor emit
urmãtorul ordin:
1. Lista produselor provenite din import, scutite de
T.V.A., ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziþii
ºi subpoziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de
import al României, aprobatã prin Ordinul ministrului de
stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995, se completeazã dupã
cum urmeazã:
a) Capitolul I se completeazã cu urmãtoarele puncte:
5. Grâu: 1001.10.00; 1001.90.10; 1001.90.91;
1001.90.99;
6. Orz: 1003.00.
b) Capitolul II se completeazã cu urmãtoarele puncte:
Gheorghe Raicu,
secretar de stat

6. Animale vii din speciile bovine, porcine, ovine ºi
caprine: 01.02; 01.03; 01.04;
7. Pãsãri vii din specii domestice: 01.05;
8. Îngrãºãminte chimice ºi minerale, insecticide, fungicide ºi erbicide: 31.02; 31.03; 31.04; 31.05; 3808.10;
3808.20; 3808.30.11; 3808.30.13; 3808.30.15; 3808.30.17;
3808.30.21; 3808.30.23; 3808.30.27.
2. Cota de 9% pentru bunurile incluse în listã la capitolul II se aplicã începând cu data de 1 septembrie 1995.
3. Prezentul ordin este obligatoriu pentru Direcþia generalã impozite indirecte, Direcþia generalã a vãmilor ºi unitãþile din subordine.
Mihai Pânzariu,
director general

Bucureºti, 21 septembrie 1995.
Nr. 1.750.

DIRECÞIA GENERALÃ IMPOZITE INDIRECTE

DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

ORDIN
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A.,
ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal
de import al României, aprobatã prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995
Având în vedere prevederile art. 17 lit. B pct. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea
adãugatã, republicatã*), ºi prevederile art. 2 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995,
secretarul de stat coordonator al Direcþiei generale impozite indirecte ºi directorul general al Direcþiei generale a
vãmilor emit urmãtorul ordin:
*) Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 este republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995 ºi a mai fost
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1. Lista produselor provenite din import, scutite de
T.V.A., ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziþii
tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al
României, aprobatã prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995, se completeazã la capitolul II
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punctul 5 litera e) cu poziþia tarifarã 7110.29.00 Ñ Aliaje
pe bazã de paladium, folosite exclusiv în stomatologie.
2. Prezentul ordin este obligatoriu pentru Direcþia generalã impozite indirecte, Direcþia generalã a vãmilor ºi unitãþile din subordine.

Gheorghe Raicu,
secretar de stat

Eugeniu Goga,
director general

Bucureºti, 20 decembrie 1995.
Nr. 2.440.
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind restituirea T.V.A. aferente bunurilor ºi serviciilor destinate misiunilor diplomatice,
investitorilor strãini în domeniul explorãrii ºi exploatãrii zãcãmintelor de petrol ºi gaze,
precum ºi realizãrii unor obiective finanþate din ajutoare ºi împrumuturi nerambursabile
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 5 lit. c) ºi ale art. 17 lit. C. d) ºi f) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
valoarea adãugatã, republicatã, ale art. II punctul 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea ºi
completarea unor reglementãri referitoare la accize, taxa pe valoarea adãugatã ºi comisionul vamal, precum ºi ale
Normelor nr. 4.500/1993 privind taxa pe valoarea adãugatã aferentã operaþiunilor referitoare la vânzãri de bunuri ºi prestãri de servicii în favoarea misiunilor diplomatice ºi a unitãþilor asimilate acestora, pentru aplicarea cotei zero de taxã pe
valoarea adãugatã,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Direcþia generalã impozite indirecte din cadrul
Ministerului Finanþelor primeºte ºi analizeazã:
Ñ cererile misiunilor diplomatice ºi ale instituþiilor asimilate
acestora, acreditate în România, precum ºi ale personalului
acestora, privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferentã cumpãrãrilor de bunuri ºi servicii din România, cu
respectarea dispoziþiilor legale în vigoare;
Ñ cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã,
aferentã utilajelor, echipamentelor ºi serviciilor achiziþionate,
legate nemijlocit de activitãþile din domeniul explorãrii ºi
exploatãrii zãcãmintelor de petrol ºi gaze, realizate de
investitori strãini, precum ºi cele aferente obiectivului de
investiþii ”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului
Internaþional BucureºtiÑOtopeniÒ, precum ºi cererile pentru
eliberarea certificatelor pe baza cãrora furnizorii ºi prestatorii care participã la realizarea obiectivelor de mai sus factureazã bunurile livrate ºi serviciile prestate fãrã taxa pe
valoarea adãugatã, cu exercitarea dreptului de deducere a
taxei pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor destinate realizãrii obiectivelor.
Pe baza analizei, Direcþia generalã impozite indirecte
aprobã sau propune spre aprobare, potrivit competenþelor
din anexa nr. I, pentru fiecare cerere în parte, suma ce
urmeazã a fi restituitã din taxa pe valoarea adãugatã.
Art. 2. Ñ Cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã, aferentã bunurilor ºi serviciilor achiziþionate destinate
realizãrii unor obiective pe teritoriul României, cu finanþare
asiguratã din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile
acordate de guverne strãine, de organisme internaþionale,
precum ºi de organizaþii nonprofit ºi de caritate, se primesc
ºi se analizeazã de cãtre organele fiscale teritoriale la care
sunt înregistraþi titularii cererilor.

Pe baza analizei, organele fiscale teritoriale avizeazã ºi
transmit cererile prevãzute la alineatul de mai sus, în vederea aprobãrii, la direcþia generalã a finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþeanã sau a municipiului
Bucureºti, dupã caz.
Suma care urmeazã a se restitui se aprobã de cãtre
directorul general al direcþiei generale a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat judeþeanã sau a municipiului
Bucureºti, dupã caz.
Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã sau a municipiului Bucureºti, dupã
caz, pentru neimpozitarea cu taxa pe valoarea adãugatã a
obiectivelor prevãzute la alin. 1, poate elibera certificate de
aplicare a cotei zero de taxã pe valoarea adãugatã de
cãtre furnizorii ºi prestatorii care participã la realizarea
obiectivelor, pentru bunurile livrate ºi serviciile prestate, cu
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor destinate realizãrii obiectivelor.
Art. 3. Ñ Restituirea taxei pe valoarea adãugatã se
efectueazã potrivit precizãrilor din anexa nr. I.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã impozite indirecte ºi Direcþia
generalã de contabilitate publicã ºi trezorerie a statului din
cadrul Ministerului Finanþelor, direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti vor lua mãsuri pentru aducerea la
îndeplinire a prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 1996.
Art. 6. Ñ Cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin,
prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 54 din 17 ianuarie 1994 îºi înceteazã aplicabilitatea.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 27 decembrie 1995.
Nr. 2.443. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA Nr. I

PRECIZÃRI

privind modul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
În aplicarea prevederilor art. 5 lit. c) ºi ale art. 17 lit. C. d) Internaþional BucureºtiÑOtopeniÒ prezintã cererea de restiºi f) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe tuire a taxei pe valoarea adãugatã Direcþiei generale impovaloarea adãugatã, republicatã, ale art. II pct. 1 din zite indirecte din cadrul Ministerului Finanþelor, potrivit
Ordonanþa Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea anexei nr. I/3.
ºi completarea unor reglementãri referitoare la accize, taxa
Cererile se analizeazã ºi se verificã, urmãrindu-se respe valoarea adãugatã ºi comisionul vamal, precum ºi ale pectarea reglementãrilor în vigoare cu privire la restituirea
Normelor nr. 4.500/1993 ale Ministerului Finanþelor, se fac taxei pe valoarea adãugatã.
urmãtoarele precizãri:
Cererile aprobate potrivit competenþelor prevãzute la
I. Direcþia generalã impozite indirecte din cadrul pct. 1.2. se transmit Direcþiei generale a finanþelor publice
Ministerului Finanþelor primeºte ºi analizeazã cererile de ºi controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti care,
restituire a taxei pe valoarea adãugatã ale misiunilor diplo- prin Direcþia trezorerie, restituie taxa pe valoarea adãugatã,
matice strãine (anexa nr. I/1), inclusiv ale personalului pe baza ordinului de platã, din contul 60.16 x 02.
acestora (anexa nr. I/2), acreditate în România.
Furnizorii ºi prestatorii care participã la realizarea obiec1. Verificarea ºi analiza efectuate urmãresc:
tivelor menþionate la pct. II pot factura bunurile livrate ºi
Ñ ca documentele ce atestã achiziþionarea de bunuri ºi serviciile prestate fãrã T.V.A., cu exercitarea dreptului de
servicii sã corespundã formularelor tipizate comune ºi spe- deducere a T.V.A. aferente intrãrilor destinate realizãrii
cifice privind aplicarea taxei pe valoarea adãugatã, prevã- obiectivelor respective, pe baza unui certificat eliberat de
zute de reglementãrile în vigoare;
Direcþia generalã impozite indirecte.
Ñ specificarea în documentele respective, într-o coloanã
Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, pe
distinctã, a sumei privind taxa pe valoarea adãugatã afe- baza unei documentaþii ce trebuie sã cuprindã:
rentã valorii bunurilor ºi serviciilor achiziþionate, precum ºi
Ñ contractele privind realizarea obiectivelor, de cãtre
existenþa dovezii achitãrii acestora;
investitorii strãini, pe teritoriul României, aprobate de
Ñ existenþa avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Guvern;
Externe ºi a semnãturilor persoanelor autorizate;
Ñ contractele încheiate cu furnizorii bunurilor sau cu
Ñ verificarea corectitudinii calculelor.
prestatorii de servicii;
2. În urma verificãrii ºi analizei se întocmeºte o notã în
Ñ certificatele de înregistrare ca plãtitori de T.V.A. a
care se consemneazã numãrul ºi data cererii, rezultatul furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii.
verificãrii ºi propuneri cu privire la:
III. Cota zero de T.V.A. pentru bunurile ºi serviciile desÑ aprobarea restituirii taxei pe valoarea adãugatã;
tinate realizãrii unor obiective pe teritoriul României, cu
sau
finanþare directã asiguratã din ajutoare sau împrumuturi
Ñ respingerea cererii.
nerambursabile, se aplicã, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele
Restituirea taxei pe valoarea adãugatã se aprobã, pencondiþii:
tru fiecare caz în parte, astfel:
1. obiectivele ce urmeazã a fi realizate sã fie:
a) de cãtre directorul general al Direcþiei generale impoa) nominalizate în hotãrâri ale Guvernului;
zite indirecte, pentru sume de pânã la un milion lei inclub) prevãzute în acorduri, protocoale, înþelegeri încheiate
siv, pentru fiecare caz în parte;
cu
guverne strãine, organisme internaþionale, precum ºi cu
b) de cãtre secretarul de stat care coordoneazã Direcþia
organizaþii
nonprofit ºi de caritate;
generalã impozite indirecte, pentru sume ce depãºesc un
2.
obiectivele
trebuie sã fie de interes public general ºi
milion lei, pentru fiecare caz în parte.
destinate
unor
scopuri
cu caracter umanitar, social-filantro3. Pe baza aprobãrii, Direcþia generalã impozite indirecte întocmeºte comunicarea cãtre Direcþia generalã a pic, de apãrare a sãnãtãþii, cultural, artistic, educativ, ºtiinfinanþelor publice ºi controlului financiar de stat a þific, sportiv, sã contribuie la protecþia ºi conservarea
municipiului Bucureºti, potrivit anexei nr. I/6, precum ºi monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi sã fie concreticomunicarea cãtre misiunea diplomaticã privind modul de zate în construcþii, dotãri cu tehnicã de calcul, aparaturã de
specialitate, mobilier specific etc.; prin obiectiv nu se înþesoluþionare a cererii, potrivit anexei nr. I/7.
4. Direcþia trezorerie din cadrul Direcþiei generale a lege achiziþionarea de materiale consumabile ºi servicii
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a munici- destinate desfãºurãrii activitãþii curente a respectivei institupiului Bucureºti, în baza comunicãrilor primite de la þii sau de bunuri nelegate strict de realizarea scopurilor
Ministerul Finanþelor, va întocmi ordine de platã pentru fie- menþionate mai sus;
3. finanþarea sã fie asiguratã din:
care misiune diplomaticã, în care se va înscrie suma intea) fondul de contrapartidã, constituit din contravaloarea
gralã care se restituie. Pe versoul ordinului de platã se vor
în
lei a ajutoarelor primite de România sub formã de
menþiona distinct suma care se restituie misiunilor diplomatice ºi suma restituitã personalului acestora în cazul în bunuri ºi servicii;
b) ajutoare, altele decât cele cuprinse la lit. a) de mai
care nu sunt deschise conturi personale în care sã se facã
sus,
sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne
vãrsãmintele.
În contabilitatea execuþiei de casã a bugetului de stat strãine sau organisme internaþionale;
c) fonduri ale organizaþiilor nonprofit ºi de caritate din
vor fi evidenþiate operaþiunile de restituire din contul 60.16 x 02
”Rambursãri din taxa pe valoarea adãugatãÒ, iar în cadrul strãinãtate ºi din þarã, constituite ºi din donaþii ale persoaacestuia se va conduce evidenþa analiticã pe fiecare nelor fizice ºi juridice.
Cota zero de T.V.A. se realizeazã astfel:
misiune diplomaticã sau unitate asimilatã acesteia.
A. prin exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. de
II. Investitorii strãini care beneficiazã de scutire de taxã
pe valoarea adãugatã pentru utilajele, echipamentele ºi ser- cãtre beneficiarii obiectivelor de mai sus, dacã aceºtia sunt
viciile achiziþionate, legate nemijlocit de activitatea din plãtitori de T.V.A.;
B. prin restituirea, de cãtre direcþia generalã a finanþelor
domeniul explorãrii ºi exploatãrii zãcãmintelor de petrol ºi
gaze, precum ºi cei care participã la realizarea obiectivului publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã sau a
de investiþii ”Dezvoltarea
ºi modernizarea
Aeroportului
municipiului Bucureºti,
T.V.A. aferente
aprovizionãrilor
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destinate realizãrii obiectivelor ai cãror beneficiari nu sunt
plãtitori de T.V.A.
Restituirea T.V.A. aferentã obiectivelor ai cãror beneficiari sunt neplãtitori de T.V.A. se efectueazã de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat, pe baza documentaþiei depuse, verificatã ºi aprobatã
potrivit competenþelor acordate.
Cererile de restituire se vor depune la organul fiscal
teritorial la care sunt înregistraþi titularii cererii, trimestrial,
cel mai târziu pânã la finele lunii urmãtoare încheierii unui
trimestru, ºi vor fi justificate numai cu documente aferente
cumpãrãrilor efectuate în trimestrul pentru care se solicitã
restituirea de T.V.A. Nedepunerea în termen ºi necuprinderea tuturor documentelor justificative vor atrage pierderea
dreptului de restituire.
Documentaþia necesarã restituirii va cuprinde:
Ñ cererea de restituire a T.V.A. (anexa nr. I/4);
Ñ certificatul de înregistrare fiscalã;
Ñ comunicarea bãncii privind atribuirea numãrului de
cont: curent, investiþii Ñ lei, valutã;
Ñ autorizaþia de construcþie a obiectivului, dacã este
cazul;
Ñ documente justificative privind cheltuielile, respectiv:
chitanþe fiscale, facturi sau alte documente legale din care
sã rezulte cuantumul de T.V.A.;
Ñ dovada plãþii bunurilor sau serviciilor achiziþionate
pentru care se solicitã restituirea T.V.A. (dispoziþii de platã,
dispoziþii de încasare, ordine de platã, extrase de cont);
Ñ documente din care sã rezulte modalitatea de finanþare;
Ñ în situaþia în care, pentru efectuarea verificãrii ºi analizei, sunt necesare ºi alte documente decât cele menþio-
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nate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului
cererii.
Dupã verificare, organul fiscal teritorial va întocmi un
proces-verbal din care sã rezulte suma propusã pentru
restituire ºi suma neavizatã, cu menþionarea detaliatã a
motivelor ce au condus la aceastã decizie.
Cererile de restituire, însoþite de procesul-verbal întocmit
conform alineatului precedent, ºi documentaþia justificativã
care a stat la baza emiterii avizului se transmit, spre aprobare, direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþeanã sau a municipiului Bucureºti,
dupã caz;
C. prin facturarea, de cãtre furnizorii ºi prestatorii care
participã la realizarea obiectivului, a bunurilor livrate ºi a
serviciilor prestate fãrã T.V.A., cu exercitarea dreptului de
deducere a T.V.A. aferentã intrãrilor destinate realizãrii
obiectivului, pe baza unui certificat (anexa nr. I/5), eliberat
de direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã sau a municipiului Bucureºti, dupã
caz.
Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, avizatã
de organul fiscal la care este înregistrat ca plãtitor de
impozite ºi taxe, la care se va anexa:
Ñ contractul încheiat cu furnizorul bunurilor sau prestatorul serviciilor destinate realizãrii obiectivelor prevãzute la
pct. III. 1 ºi 2 de mai sus;
Ñ certificatul de înregistrare ca plãtitor de T.V.A. al furnizorului de bunuri sau al prestatorului de servicii;
Ñ autorizaþia de construcþie a obiectivului, dacã este
cazul;
Ñ documente din care sã rezulte modalitatea de finanþare, conform pct. III. 3 de mai sus.
ANEXA Nr. I/1

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
DENUMIREA INSTITUÞIEI:

1.

a) Misiunea diplomaticã .........................................................................................................
b) Oficiul consular ..................................................................................................................
c) Reprezentanþa organizaþiei internaþionale interguvernamentale........................................
..................................................................................................................................................
ADRESA:

2.

Localitatea ..................................................., str. ......................................... nr. ................,
sectorul ............, codul poºtal ...........

Prin prezenta solicitãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã, plãtitã pentru cumpãrãri de
bunuri/prestãri de servicii pentru UZ OFICIAL [art. 17 lit. C.d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 3/1992, republicatã], în sumã de ............... lei.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):
Ñ notã verbalã din partea conducãtorului
instituþiei în care persoana îºi
desfãºoarã activitatea
Ñ bon de comandã
Ñ chitanþã fiscalã
Ñ alte documente
Ñ borderou
RESTITUIREA ESTE AFERENTÃ LUNILOR:

Solicitãm restituirea în contul nr. ............., deschis la ....................., Sucursala .................
Conducãtorul instituþiei diplomatice,
................................................................................
(semnãtura)

ªtampila
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CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

Avizãm favorabil restituirea T.V.A. în sumã de ........................... lei, fiind îndeplinite condiþiile
de reciprocitate.
Directorul Direcþiei protocol,
Semnãtura ...................
ªtampila

Data ...................

CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANÞELOR

Aprobãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã în sumã de ............................ lei.
Directorul general al Direcþiei generale impozite indirecte,
Semnãtura ............................
ªtampila

Data .........................

ANEXA Nr. I/2
CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
NUMELE ªI PRENUMELE SOLICITANTULUI: ...............................................................................
FUNCÞIA SOLICITANTULUI: .........................................................................................................
ADRESA:

Localitatea ................................, str. ..................................................................... nr. ...........,
sectorul ...................., codul poºtal ...........................
Prin prezenta solicitãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã, plãtitã pentru cumpãrãri de
bunuri/prestãri de servicii pentru UZ PERSONAL [art. 17 lit. C.d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 3/1992, republicatã], în sumã de ............... lei.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):
Ñ notã verbalã din partea conducãtorului
instituþiei în care persoana îºi
desfãºoarã activitatea
Ñ bon de comandã
Ñ facturã
Ñ chitanþã fiscalã
Ñ alte documente
Ñ borderou
RESTITUIREA ESTE AFERENTÃ LUNILOR:

Solicitãm restituirea în contul nr. ............., deschis la ....................., Sucursala .................
Conducãtorul instituþiei diplomatice,
................................................................................
(semnãtura)

ªtampila

CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

Avizãm favorabil restituirea T.V.A. în sumã de ........................... lei, fiind îndeplinite condiþiile
de reciprocitate.
Directorul Direcþiei protocol,
Semnãtura ...............
Data ...................
ªtampila
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CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANÞELOR

Aprobãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã în sumã de ............................ lei.
Directorul general al Direcþiei generale impozite indirecte,
Semnãtura ...........................
ªtampila

Data .........................

ANEXA Nr. I/3
CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
DENUMIREA UNITÃÞII: ................................................................

1.
Codul fiscal ..........................................................................
ADRESA:

2.

Localitatea .............................................., str. ................................................. nr. ..............,
sectorul ..........................., codul poºtal ............................, judeþul .....................................

În conformitate cu prevederile Legii nr. 66/1992 ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992,
republicatã [art. 5 lit. c), completat conform Ordonanþei Guvernului nr. 22/1995], prin prezenta
solicitãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã plãtite pentru bunurile ºi serviciile achiziþionate,
legate nemijlocit de activitãþile în domeniul .................................................., în sumã de
......................... lei.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):
Ñ facturã
Ñ chitanþã fiscalã
Ñ alte documente
RESTITUIREA ESTE AFERENTÃ LUNII: .................................................................................................

Solicitãm restituirea în contul nr. ............................, deschis la .....................................,
Sucursala .........................................
Conducãtorul unitãþii ........................ Semnãtura ºi ºtampila ........................... Data ...............

CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

Aprobãm restituirea T.V.A. pentru suma de ............................................................................. lei.
Nu aprobãm restituirea sumei de ............................................................................................. lei,
din urmãtoarele motive: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Numele persoanei care aprobã restituirea ....................................................................................
Funcþia ...........................................................
Semnãtura ºi ºtampila ...................................................................... Data ......................................
Compression
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ANEXA Nr. I/4
CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
DENUMIREA UNITÃÞII: ................................................................

1.
Codul fiscal ..........................................................................
ADRESA:

2.

Localitatea ............................................., str. ................................................ nr. .............,
sectorul .........................., codul poºtal ..........................., judeþul .....................................

În conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992, republicatã [art. 17 lit. C.f)],
prin prezenta solicitãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã plãtite pentru bunurile ºi serviciile
achiziþionate, destinate realizãrii unor obiective pe teritoriul României cu finanþare directã asiguratã
din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine, de organisme internaþionale, precum ºi de organizaþii nonprofit ºi de caritate.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):
Ñ facturã
Ñ chitanþã fiscalã
Ñ alte documente
RESTITUIREA ESTE AFERENTÃ OBIECTIVULUI: ..........................................................................

Solicitãm restituirea în contul nr. ..............................., deschis la .......................................,
Sucursala ....................................................................
Finanþarea este asiguratã din .........................................................................................................
Conducãtorul unitãþii ........................... Semnãtura ºi ºtampila .................... Data ........................

CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

Aprobãm restituirea T.V.A. pentru suma de ............................................................................. lei.
Nu aprobãm restituirea sumei de ............................................................................................. lei,
din urmãtoarele motive: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Numele persoanei care aprobã restituirea ....................................................................................
Funcþia .......................................................
Semnãtura ºi ºtampila ...................................................................... Data ......................................

ANEXA Nr. I/5

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ..............................
CERTIFICAT
Nr. .........................
În conformitate cu prevederile art. 17 lit. C.f) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992, republicatã, ºi ale Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 2.443 din 27 decembrie 1995, se
acordã cota zero de taxã pe valoarea adãugatã unitãþii .....................................................................
...................................................................................................................................................................
pentru bunurile livrate ºi serviciile prestate în baza contractelor:
Ñ nr. ........../..........., încheiat cu ................................................................................................
Ñ nr. ........../..........., încheiat cu ................................................................................................
Ñ nr. ........../..........., încheiat cu ................................................................................................
Ñ nr. ........../..........., încheiat cu ................................................................................................
privind obiectivul ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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finanþat ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Societãþile furnizoare vor aplica cota zero de taxã pe valoarea adãugatã la facturarea bunurilor livrate ºi serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã cumpãrãrilor de bunuri ºi servicii destinate realizãrii contractelor.
Director general,
ANEXA Nr. I/6

Nr. .................../........................

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã impozite indirecte

Cãtre
Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti
Direcþia trezorerie
Vã comunicãm cã, urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã, înregistratã la
Ministerul Finanþelor cu nr. ............................/.................., s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea
adãugatã aferentã bunurilor ºi serviciilor cumpãrate de cãtre:
a) Misiunea diplomaticã a ......................................
b) Personalul misiunii .............................................,
în sumã de:
a) ...................................... lei
b) ...................................... lei.
Vã rugãm ca sumele de mai sus sã fie restituite prin virament în contul Ambasadei
........................................ nr. .................................., deschis la Banca .....................................,
Sucursala ..............................
Vã remitem, anexatã în xerocopie, cererea de restituire, aprobatã, pe baza cãreia vã rugãm a
efectua viramentul.
Director general,

ANEXA Nr. I/7

Nr. .................../........................

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã impozite indirecte
Cãtre
Ambasada .........................................................
Prin prezenta vã comunicãm cã, urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã,
înregistratã la Ministerul Finanþelor cu nr. ............................/..................................., vi s-a aprobat
restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor ºi serviciilor cumpãrate pentru:
a) uzul oficial al ................................................
b) uzul personalului ..........................................,
urmând ca plata sã se efectueze prin virament în contul Ambasadei ....................................,
nr. ...................................., deschis la Banca .......................................Sucursala .............................
Sumele aferente sunt:
a) ...................................................... lei
b) ...................................................... lei.
Director general,

DIRECÞIA GENERALÃ IMPOZITE INDIRECTE

DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

ORDIN
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A.,
ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal
de import al României, aprobatã prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995
Având în vedere prevederile art. II pct. 8.5 din Ordonanþa Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea ºi
completarea unor reglementãri referitoare la accize, taxa pe valoarea adãugatã ºi comisionul vamal, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 100/1995 ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995,
în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 350/1995,
secretarul de stat coordonator al Direcþiei generale impozite indirecte ºi directorul general al Direcþiei generale a
vãmilor emit urmãtorul
ordin:
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1. Lista produselor provenite din import, scutite de
T.V.A., ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziþii
ºi subpoziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de
import al României, aprobatã prin Ordinul ministrului de
stat, ministrul finanþelor nr. 350/1995, se completeazã la
capitolul II cu urmãtoarele puncte:

”9. Legume proaspete: 07.01; 0702.00; 07.03; 07.04;
07.05; 07.06; 0707.00; 07.08; 07.09;
10. Fructe proaspete: 08.01; 08.02; 0803.00; 08.04;
08.05; 08.06; 08.07; 08.08; 08.09; 08.10.Ò
2. Prezentul ordin este obligatoriu pentru Direcþia generalã impozite indirecte, Direcþia generalã a vãmilor ºi unitãþile din subordine.

Gheorghe Raicu,
secretar de stat

Eugeniu Goga,
director general

Bucureºti, 5 ianuarie 1996.
Nr. 31.
«

DECIZIE
privind aprobarea soluþiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992
privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã
Comisia centralã pentru aplicarea unitarã a prevederilor
legale în domeniul impozitelor indirecte, constituitã în baza
Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 1.290/1993, aprobã soluþiile, prevãzute în anexã, referitoare la aplicarea unitarã a prevederilor unor articole din
Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992, privind taxa pe valoarea

adãugatã, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, adoptate potrivit
procesului-verbal încheiat de comisie la data de 28 decembrie 1995.
Prevederile deciziilor nr. 5/1995 ºi nr. 6/1995 îºi înceteazã aplicabilitatea.

Preºedintele comisiei,
Gheorghe Raicu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 decembrie 1995.
Nr. 7.
ANEXÃ
SOLUÞII

referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995
Articolul 2
Articolul 3
1. Corpul gardienilor publici nu intrã în sfera de aplicare
1. Operaþiunile efectuate de societãþile comerciale ºi
societãþile agricole care executã prestãri de servicii pentru a T.V.A., fiind organizat ca instituþie publicã a cãrei activiprelucrarea produselor vegetale aparþinând persoanelor tate nu are drept scop obþinerea de profit, ci aceea de
fizice, cu plata în naturã, intrã în sfera de aplicare a T.V.A., pazã ºi apãrare a bunurilor, a ordinii ºi liniºtii publice, a
vieþii ºi integritãþii persoanelor.
astfel:
2. Valorificarea de cãtre direcþiile generale ale finanþelor
Ñ produsele predate cultivatorilor scutiþi de T.V.A. în
temeiul art. 6 lit. A.e) din ordonanþã, sub formã de zahãr, publice ºi controlului financiar de stat a bunurilor confiscate
ulei, þuicã, vin, fãinã, mãlai etc., nu reprezintã transfer al potrivit legii nu intrã în sfera de aplicare a T.V.A. Vânzarea
dreptului de proprietate ºi nu se supun taxei pe valoarea prin comisionari a bunurilor proprietate de stat se supune
T.V.A. numai pentru partea reprezentând comisionul agenadãugatã;
Ñ produsele reþinute de societãþile prelucrãtoare pentru tului economic prin care se valorificã bunurile.
3. Pentru activitãþile economice desfãºurate de unitãþile
prestãrile de servicii executate se supun taxei pe valoarea
adãugatã la livrarea acestora ca atare sau sub formã necuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãuprelucratã, în condiþiile prevãzute la art. 10, 11 ºi 12 din gatã, prevãzute în cap. III pct. 3.1. din normele aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 809/1995, se înregistreazã ca
ordonanþã.
plãtitoare de T.V.A. numai partea din structura asociaþiei,
Produsele reþinute potrivit prevederilor de mai sus ºi organizaþiei sau instituþiei (magazin, hotel, atelier etc.) prin
care au fost utilizate în scop personal sau care au fost care se realizeazã operaþiuni impozabile ºi pentru care a
puse la dispoziþia altor persoane fizice sau juridice în mod fost organizatã distinct evidenþa gestiunilor ºi a contabilitãþii
gratuit se supun prevederilor art. 2 pct. 2.2. din ordonanþã. care sã permitã determinarea T.V.A., deductibilã ºi colec2. Încadrarea în plafoanele în limita cãrora pot fi pre- tatã, aferentã activitãþilor respective.
date bunuri ºi prestate servicii cu titlu gratuit se determinã
Nu se admite stabilirea T.V.A. deductibilã pe bazã de pro rata.
pe baza datelor raportate prin bilanþul contabil anual.
Atribuirea codului fiscal ºi înregistrarea ca plãtitor de
Depãºirea plafonului reprezintã operaþiune impozabilã. Taxa T.V.A. se face pe baza unei declaraþii conform modelului
pe valoarea adãugatã aferentã depãºirii de mai sus se stabilit în Hotãrârea Guvernului nr. 224/1993, numai dacã
include în decontul întocmit pentru luna în care agenþii activitãþile economice depãºesc 50 milioane lei cifrã de afaeconomici au termen de depunere a bilanþului contabil ceri anualã. În condiþiile în care unitãþile de mai sus nu
anual.
îndeplinesc condiþiile prevãzute în prezenta decizie vor fi
3. Dupã terminarea lichidãrii societãþii în nume colectiv, scoase din evidenþa plãtitorilor de T.V.A.
în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã, conform
4. Regiile autonome ale aeroporturilor de interes public
art. 186 din Legea nr. 31/1990, repartizarea activului între naþional cu specific deosebit ºi Regia Autonomã ”Administraþia
asociaþi nu intrã în sfera de aplicare a taxei pe valoarea Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ intrã în sfera de apliadãugatã, dacã pentru bunurile respective nu s-a exercitat care a T.V.A. numai pentru veniturile proprii rezultate din
dreptul de deducere
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Transferurile de la bugetul de stat sub formã de subvenþii pentru acoperirea cheltuielilor de administrare, întreþinere, exploatare, reparaþii ºi modernizãri, care depãºesc
veniturile, nu sunt supuse T.V.A. ºi nu se înscriu în decontul de T.V.A. la rubrica ”IeºiriÒ.
T.V.A. deductibilã aferentã bunurilor ºi serviciilor aprovizionate se determinã pe bazã de pro ratã calculatã anual
ca raport între veniturile proprii ºi veniturile totale (inclusiv
cele din subvenþiile înregistrate în contul 741 ”Venituri din
subvenþii de exploatareÒ), prevãzute în bugetele de venituri
ºi cheltuieli.
5. Prestãrile de servicii efectuate de regiile autonome de
interes local având ca obiect construirea, întreþinerea ºi
modernizarea drumurilor ºi podurilor de interes judeþean ºi
comunal, contractate cu consiliile locale sau consiliile judeþene, nu se supun T.V.A. ºi nu se înscriu în decontul de
T.V.A. la rubrica ”IeºiriÒ.
În cazul regiilor de mai sus, intrã în sfera de aplicare a
T.V.A. numai prestãrile de servicii cãtre alþi beneficiari
decât cei prevãzuþi la alineatul precedent ºi numai dacã
aceste prestãri depãºesc 50 milioane lei cifrã de afaceri
anualã.
Regiile autonome care realizeazã plafonul de mai sus, dar
acesta reprezintã sub 10% din totalul prestãrilor de servicii
anuale realizate, nu vor fi înregistrate ca plãtitoare de T.V.A.
T.V.A. deductibilã aferentã bunurilor ºi serviciilor destinate realizãrii operaþiunilor impozabile se stabileºte pe bazã
de pro rata determinatã ca raport între valoarea prestãrilor
de servicii cãtre terþi ºi valoarea totalã a prestãrilor de servicii prevãzute în B.V.C., aprobat pentru anul respectiv.
T.V.A. nedeductibilã rezultatã conform pro ratei se include în
preþurile ºi în tarifele cu care se deconteazã lucrãrile executate consiliilor locale sau consiliilor judeþene.
6. Lucrãrile privind construirea, întreþinerea ºi
modernizarea drumurilor ºi a podurilor de interes judeþean
ºi comunal contractate de consiliile locale sau de consiliile
judeþene cu alþi agenþi economici decât cei prevãzuþi la
cap. III alin. 3.6. din normele aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 809/1995 intrã în sfera de aplicare a T.V.A.
potrivit legii.
De asemenea, intrã în sfera de aplicare a T.V.A. alte
lucrãri ºi servicii de gospodãrie comunalã decât cele prevãzute la alineatul precedent, contractate de consiliile locale ºi
de consiliile judeþene cu agenþi economici plãtitori de T.V.A.
Articolul 6 litera A. e)
Sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã:
Ñ livrãrile de bunuri efectuate de gospodãriile agricole
individuale, cãrora li s-a reconstituit sau li s-a constituit
dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole ºi care le
folosesc ºi le exploateazã în mod individual;
Ñ livrãrile de bunuri efectuate de asociaþiile constituite
conform art. 2 din Legea nr. 36/1991.
Articolul 6 litera A. h) 4
Instituþiile de asigurãri ºi reasigurãri sunt scutite de
T.V.A. pentru sumele încasate de la asiguraþi.
Despãgubirile acordate asiguraþilor includ ºi T.V.A.
cuprinsã în devizele întocmite de unitãþile prestatoare de
servicii, care sunt înregistrate ca plãtitoare de T.V.A.
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Scutirile de mai sus se aplicã pentru livrãrile de bunuri ºi
prestãrile de servicii executate de unitãþi care au prevãzut în
obiectul de activitate, aprobat potrivit legii, astfel de activitãþi.
Articolul 6 litera A. i) 5
Sunt scutite de T.V.A.:
1. operaþiunile care intrã în sfera impozitului pe spectacole, reglementate prin Hotãrârea Guvernului nr. 679/1991
ºi Normele metodologice nr. 6.174/1991 de aplicare a
acestei hotãrâri, elaborate de Ministerul Finanþelor. Sunt
scutite sumele încasate din vânzarea biletelor ºi a abonamentelor pentru care se datoreazã impozitul pe spectacole
de cãtre unitatea de exploatare, precum ºi sumele repartizate din încasãri proprietarilor ºi difuzorilor de filme, în activitatea de exploatare ºi de difuzare de filme
cinematografice pentru public;
2. operaþiunile care intrã în sfera de aplicare a impozitului pe activitatea de taximetrie, reglementate prin art. 2 din
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1992, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 114/1992, ºi care se referã la persoanele
fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum
ºi la colaboratorii cu autoturisme proprii ai societãþilor
comerciale care desfãºoarã activitate de taximetrie;
3. operaþiunile care intrã în sfera de aplicare a taxelor
pentru acordarea licenþelor în vederea practicãrii jocurilor de
noroc potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 16/1993 ºi Hotãrârii
Guvernului nr. 486/1992.
Articolul 6 litera A. i) 6
a) Vânzarea de cãrþi, inclusiv dicþionare ºi enciclopedii,
ziare ºi reviste este scutitã de T.V.A. independent de
modul de realizare: directã, prin intermediari, pe bazã de
abonament. Nu sunt scutite încasãrile pentru reclamã ºi
publicitate, precum ºi tipãriturile realizate exclusiv în scopuri
comerciale, de reclamã ºi publicitate, cum sunt: cãrþi de
telefon, Mersul trenurilor, Pagini naþionale ºi altele asemenea.
b) Activitãþile posturilor de radio ºi de televiziune, altele
decât cele de reclamã ºi de publicitate, sunt scutite de
T.V.A. atât la unitãþile care realizeazã programele, cât ºi la
cele care le difuzeazã.
Lucrãrile efectuate pentru recepþia programelor audiovizuale sunt supuse taxei pe valoarea adãugatã.
c) Sumele obþinute din vânzarea formularelor comune,
prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 768/1992, nu sunt
supuse taxei pe valoarea adãugatã atât la unitãþile care le
tipãresc, cât ºi la cele de distribuire.
Articolul 6 i) 11
Produsele scutite de T.V.A. cuprinse la poziþia 6
”Proteze ºi produse ortopediceÒ din lista-anexã la ordonanþã
sunt:
a) proteze articulare, articole ºi aparate de ortopedie,
inclusiv centurile ºi bandajele medico-chirurgicale, cârje,
fotolii rulante ºi alte vehicule similare pentru invalizi;
b) articole ºi aparate pentru fracturi;
c) proteze oculare;
d) stimulatoare cardiace;
e) aparatele pentru facilitarea auzului la surzi;
f) alte aparate care se poartã, se duc în mânã sau se
implanteazã în organism pentru compensarea unor deficienþe sau infirmitãþi.
Articolele ºi aparatele pentru proteze dentare livrate de
agenþii economici înregistraþi ca plãtitori de T.V.A. sunt
supuse cotei de 9% de T.V.A.

Articolul 6 litera A. i) 1
Sunt scutite de T.V.A. lucrãrile de construcþii, amenajãri,
Articolul 7
reparaþii ºi întreþinere, executate pentru cimitire, ca: zidire
cavouri, sãpat gropi, chituit capace de criptã, înhumarea ºi
Agenþii economici care au solicitat scoaterea din
deshumarea decedaþilor.
evidenþã ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã în baza
Sunt, de asemenea, scutite obiectele de uz funerar, ca: Ordonanþei Guvernului nr. 9/1995, aprobatã prin Legea
sicrie ºi garnituri sicrie, cruci, respete, coroane ºi jerbe din nr. 46/1995, inclusiv cei care iniþial au fost înregistraþi prin
flori naturale ºi artificiale; lumânãri, exclusiv cele decorative opþiune, vor fi luaþi în evidenþã numai dupã depãºirea
Compression
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ºi cele pentru nunþi
botezuri.
plafonului de 50 milioane
lei anual.
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Articolul 12
1. Operaþiunile legate, import-export, realizate, în baza
Hotãrârii Guvernului nr. 276/1995, de cãtre agenþii economici cu activitate de comerþ exterior, privind: importul de
produse energetice ºi materii prime de bazã legat de
exportul de produse liberalizate la export, precum ºi importul de materiale, componente, subansambluri, echipamente
ºi utilaje pentru producþie legat cu exportul de produse
finite rezultate, sunt supuse T.V.A., astfel:
a) la intrarea bunurilor în þarã, importatorul este obligat
sã întocmeascã declaraþia vamalã de import, sã plãteascã
T.V.A. aferentã ºi, în mod corespunzãtor, sã-ºi exercite
dreptul de deducere în condiþiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
b) bunurile din import predate producãtorilor în vederea
realizãrii produselor ce urmeazã a fi exportate, a cãror contravaloare reprezintã plata importului, se factureazã la preþuri negociate plus T.V.A.;
c) produsele realizate de unitãþile producãtoare, livrate
unitãþilor cu activitate de comerþ exterior pentru plata bunurilor din import primite de la aceºtia, se factureazã la preþurile negociate plus T.V.A.
Exigibilitatea T.V.A. aferentã operaþiunilor prevãzute la
lit. b) ºi c) de mai sus ia naºtere, atât la furnizor cât ºi la
beneficiar, la data livrãrii produselor la export.
Operaþiunile legate, import-export, vor fi justificate cu
urmãtoarele documente:
Ñ licenþa de operaþiune eliberatã de Ministerul
Comerþului;
Ñ contractele încheiate de agentul economic cu activitate de comerþ exterior cu partenerul extern ºi cu producãtorii interni, din care sã rezulte cã operaþiunile nu se fac
cu platã, ci prin compensaþii valorice;
Ñ documentele prevãzute la cap. IX pct. 9.6. din
Normele pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992
privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 130/1992, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile aprobate prin Ordonanþele Guvernului nr. 9/1995
ºi nr. 22/1995, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 809/1995.
2. Exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã aferentã avansurilor încasate de agenþii economici care au câºtigat licitaþii
pentru efectuarea obiectivelor finanþate din credite acordate
de organismele financiare internaþionale (B.I.R.D., B.E.R.D.
etc.) statului român sau garantate de acesta ia naºtere la
data stabilirii debitului clientului pe bazã de facturã.

Taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor ºi serviciilor achiziþionate destinate realizãrii obiectivelor de investiþii
finanþate în condiþiile de mai sus se deduce în conformitate
cu prevederile art. 18Ð21 din ordonanþã.
Cu sumele deduse, potrivit legii, este obligatorie reîntregirea disponibilitãþilor pentru investiþii. În cursul anului financiar, sumele respective pot fi utilizate numai pentru plãþi
aferente aceluiaºi obiectiv de investiþii pentru care s-au primit alocaþiile de la bugetul de stat.
La încheierea exerciþiului financiar, sumele deduse ºi
neutilizate potrivit alineatului precedent se vireazã la bugetul de stat în conturile ºi la termenele stabilite prin instrucþiuni emise de Ministerul Finanþelor.
Articolul 15
Ambalajele care circulã prin facturare se supun T.V.A.
la livrare, urmând ca la restituire sã se efectueze regularizarea prevãzutã la art. 15 din ordonanþã.
Ambalajele de circulaþie (navete, sticle, borcane etc.), la
schimb între furnizorii de marfã ºi clienþi, nu se factureazã
ºi nu se supun T.V.A.
În condiþiile în care clienþii nu deþin cantitãþile de ambalaje necesare efectuãrii schimbului prevãzut mai sus, ei pot
primi de la furnizorii de marfã ambalajele necesare în
schimbul unei garanþii depuse acestora, fãrã facturare ºi
fãrã T.V.A.
Periodic se vor factura ºi se vor supune T.V.A. cantitãþile de ambalaje date în garanþie ºi scoase din uz la
clienþi ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor etc.
Regimul circulaþiei ambalajelor pe bazã de schimb se
aplicã în mod obligatoriu în relaþiile cu agenþii economici
neplãtitori de T.V.A.
2. Sumele necuprinse în baza de impozitare la furnizori
sau la prestatori de servicii, potrivit art. 14 ºi 15 din ordonanþã, atrag în mod corespunzãtor pierderea dreptului de
deducere la beneficiari. În acest scop, beneficiarilor le revin
urmãtoarele obligaþii:
a) sã înregistreze în jurnalul pentru cumpãrãri valoarea
facturilor ºi taxa pe valoarea adãugatã, corectate cu reducerile acordate de furnizori ºi, respectiv, cu influenþele
rezultate din refuzurile fãcute;
b) sã solicite ºi sã urmãreascã primirea de la furnizori a
facturilor corectate, potrivit art. 28 din ordonanþã.

Articolul 17
1. Cotele de T.V.A. care se aplicã pentru acþiunile de
vânãtoare organizate cu vânãtori strãini sunt urmãtoarele:
Ñ cota de 18% pentru serviciile prestate în România
Articolul 13
referitoare la efectuarea formalitãþilor legale pentru obþine1. Pentru determinarea bazei de impozitare aferente rea vizelor de trecere a frontierei cu arme ºi muniþii, orgalivrãrilor în devize cãtre beneficiari din þarã, furnizorul este nizarea vânãtorii, transportul în fondurile de vânãtoare,
obligat sã emitã concomitent factura, atât în devize cât ºi asigurarea de ghizi-interpreþi, servicii de cazare, masã ºi
în lei, utilizând cursul de referinþã stabilit de B.N.R. valabil altele de aceastã naturã;
pentru ziua în care a avut loc livrarea.
Ñ cota zero pentru trofeele cinegetice pentru care se
2. Agenþii economici care au câºtigat licitaþii pentru rea- întocmesc facturi externe ºi a cãror contravaloare se încalizarea unor obiective din credite acordate de organisme seazã în valutã.
financiare internaþionale statului român sau garantate de
2. Cota de 9% se aplicã la:
acesta determinã baza de impozitare în condiþiile stabilite
a) carne de animale ºi pãsãri domestice, inclusiv organe
prin contractele încheiate.
ºi mãruntaie, vândute în stare proaspãtã, ca produse ºi
conserve.
Articolul 14
Organele ºi mãruntaiele cuprind:
1. Pentru animale ºi pãsãri vii destinate tãierii ºi pentru
(1) limba (inclusiv slungul);
lapte de vacã, taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã la
(2) creierul;
preþul de achiziþie fãrã prima încasatã de la bugetul de stat.
(3) inima;
Exemplu:
(4) plãmânii;
Ñ preþul de achiziþie
2.100 lei/kg
(5) ficatul;
Ñ prima de la bugetul de stat
650 lei/kg
(6) splina;
Ñ baza de impozitare a T.V.A. 1.450 lei/kg.
(7) rinichii;
2. Sumele încasate de la bugetul de stat de cãtre agen(8) mãduvioarele;
þii economici înregistraþi la organele fiscale ca plãtitori de
(9) ugerul;
T.V.A. ºi care sunt destinate finanþãrii obiectivelor proprii de
(10) pancreasul;
Compression
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(12) burta de bovine ºi ovine;
Ñ ambulanþe;
(13) stomacul de porc;
Ñ vehicule autoradiologice, chirurgicale, care dentare;
(14) maþe de bovine, porcine, ovine;
Ñ lentile corectoare pentru ochelari;
(15) osânzã, bazari de porc, prapore (epiplon).
Ñ rame ºi monturi de ochelari;
Porþiunile comestibile rezultate din prelucrarea carcasei
Ñ ochelari de corecþie;
se includ în noþiunea de carne, respectiv: cap, picioare,
Ñ termometre medicale ºi veterinare.
urechi, buze, grãsimi (inclusiv slãnina), oase, ºorici, cozi de
Sunt supuse cotei de 9% de T.V.A. numai acele produse
porc.
care au fost omologate în scopurile prevãzute la pct. 6 de
Produsele din carne supuse cotei de 9% sunt: salamuri, mai sus ºi care sunt destinate folosirii exclusiv în scopurile
cârnaþi, afumãturi, ºuncã, tobã, pastramã, slãninã prelu- respective. Produsele care se livreazã atât în scopuri medicratã, aspicuri ºi rãcituri, alte preparate din carne.
cale, chirurgicale, dentare sau veterinare cât ºi în alte scoPreparatele culinare, semipreparatele de tip ”GospodinaÒ, puri, de exemplu: reactivi, mobilier, mijloace de transport,
preparatele ºi conservele din carne cu legume, paste aparate electrice ºi alte bunuri de uz gospodãresc, sunt
fãinoase, orez sau altele asemenea sunt supuse cotei de supuse cotei de 18% de T.V.A.;
18% de T.V.A.;
f) animale vii din speciile: bovine, porcine, ovine ºi
b) peºte ºi produse din peºte, inclusiv semiconserve ºi caprine;
conserve, exclusiv icre.
g) pãsãri vii din specii domestice;
Produsele din peºte supuse cotei de 9% sunt: peºte
h) îngrãºãminte chimice ºi minerale, insecticide, fungisãrat, peºte afumat, semiconserve ºi conserve din peºte în cide ºi erbicide;
suc propriu, în ulei sau în sos tomat, pastã de peºte.
i) lucrãri agricole ºi de îmbunãtãþiri funciare, cum sunt:
Preparatele culinare ºi semipreparatele tip ”GospodinaÒ
i) 1 lucrãri agricole: arat, grãpat, discuit, tãvãlugit, semãsunt supuse cotei de 18% de T.V.A.;
nat, erbicidat, fertilizat, prãºit, sãpat, recoltat, balotat, transc) lapte, lapte praf ºi produse lactate.
portul produselor de la locul de recoltare pânã la locul de
Produsele lactate supuse cotei de 9% sunt: unt, brânze- depozitare;
turi (proaspete, maturate, fermentate, frãmântate, topite simi) 2 lucrãri de îmbunãtãþiri funciare prevãzute în Normele
ple ºi cu adaosuri), smântânã, iaurt cu ºi fãrã adaosuri, metodologice nr. 180/1995, emise de Ministerul Agriculturii
lapte bãtut, lapte acidofil cu ºi fãrã adaosuri, sana, friºcã, ºi Alimentaþiei ºi avizate de Ministerul Finanþelor cu
produse lactate proaspete din lapte smântânit cu ºi fãrã nr. 2.899/1995;
adaosuri, produse lactate proaspete din brânzã ºi smânj) legume ºi fructe proaspete, cum sunt:
tânã, produse lactate concentrate cu ºi fãrã zahãr.
j) 1 legume proaspete: cartofi, tomate, ceapã, usturoi,
Îngheþata este supusã cotei de 18% de T.V.A.;
praz, varzã, conopidã, gulii, salatã, morcovi, napi, sfeclã
d) uleiuri ºi grãsimi comestibile, cum sunt: uleiuri comes- roºie, þelinã, hrean, castraveþi, mazãre, fasole pãstãi ºi
tibile vegetale, margarinã, unturã, ulei de peºte.
boabe, vinete, ciuperci, ardei, spanac, lobodã, mãrar,
Produsele prevãzute la lit. a)Ñd) de mai sus, vândute prin pãtrunjel, dovlecei, porumb dulce, sparanghel, pãstârnac;
unitãþile de alimentaþie publicã sau care practicã adaos comerj) 2 fructe proaspete: mere, pere, gutui, caise, cireºe,
cial de alimentaþie publicã, sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.; piersici, prune, cãpºuni, fragi, zmeurã, coacãze, afine, kiwi,
e) medicamente de uz uman ºi veterinar, substanþe far- banane, portocale, ananas, mandarine, lãmâi, grapefruit,
maceutice, plante medicinale, aparaturã de tehnicã medi- struguri, pepeni.
calã ºi alte bunuri destinate exclusiv utilizãrii în scopuri
Legumele ºi fructele congelate, deshidratate, conservate
medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare.
sau supuse oricãrei forme de prelucrare sunt supuse cotei
Sunt supuse cotei de 9% de T.V.A.:
de 18% de T.V.A.
(1) medicamentele ºi produsele biologice de uz uman
Articolul 19
prevãzute în Nomenclatorul Ministerului Sãnãtãþii;
1. Dreptul de deducere a T.V.A., înscrisã în documen(2) medicamentele de uz veterinar prevãzute în Nomentele pentru cumpãrãri, se determinã în funcþie de data facclatorul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei;
(3) substanþele farmaceutice livrate sub formã de pul- turii, a chitanþei fiscale sau a altui document legal, dacã
beri, granule, soluþii sau alte forme de aceastã naturã ºi acestea s-au primit pânã la data întocmirii decontului T.V.A.
Documentele primite dupã data întocmirii decontului afecare urmeazã sã fie transformate în medicamente de cãtre
rent lunii în care bunurile au fost recepþionate se includ în
unitãþile producãtoare;
(4) plantele medicinale prevãzute în Nomenclatorul deconturile întocmite pentru lunile urmãtoare.
2. În jurnalul pentru cumpãrãri se înscriu toate docuMinisterului Sãnãtãþii ºi al Ministerului Agriculturii ºi
mentele aferente intrãrilor de bunuri ºi servicii pentru nevoAlimentaþiei;
ile firmei, indiferent de destinaþia lor, pentru realizarea de
(5) aparaturã de tehnicã medicalã;
(6) alte bunuri destinate exclusiv utilizãrii în scopuri operaþiuni impozabile sau operaþiuni scutite, dreptul de
medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare cum sunt: deducere a T.V.A. aferentã intrãrilor urmând a fi stabilit pe
baza pro ratei.
Ñ articole ºi aparate pentru proteze dentare;
3. Agenþii economici care realizeazã produse supuse
Ñ ceruri dentare sau compoziþii pentru amprente dentare; alte compoziþii pentru utilizare în stomatologie pe bazã T.V.A. utilizând metale preþioase achiziþionate prin Banca
Naþionalã a României îºi exercitã dreptul de deducere a
de ipsos;
Ñ aliaje pe bazã de aur ºi argint, folosite exclusiv în T.V.A. înscrisã în ”Actul de vânzareÒ, emis de Banca
Naþionalã a României.
stomatologie;
În condiþiile în care în ”Actul de vânzareÒ nu apare
Ñ plãci ºi filme fotografice pentru folosinþã medicalã,
înscrisã valoarea T.V.A., baza de impozitare pentru produdentarã sau veterinarã;
Ñ alcool sanitar;
sele obþinute din prelucrarea metalelor preþioase se deterÑ vatã, tifon, bandaje ºi articole similare (pansamente, minã ca diferenþã între preþul facturat beneficiarilor ºi preþul
plasture, cataplasme etc.), impregnate sau acoperite cu de cumpãrare al metalului preþios.
substanþe farmaceutice sau condiþionate pentru vânzarea în
4. Prestatorii de servicii de transport de marfã, de perscopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare;
soane sau de servicii accesorii transportului au drept de
Ñ mãnuºi pentru chirurgie;
deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor de
Ñ sticlãrie de laborator, sanitarã sau farmaceuticã, chiar bunuri ºi servicii, independent de faptul cã acestea au fost
gradatã sau calibratã;
destinate transportului pe parcurs extern sau intern, cu resCompression
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medico-chirurgicale;
pectarea celorlalte condiþii
prevãzute la cap.
VI din ordonanþã.
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5. Pentru bunurile acordate de cãtre furnizori clienþilor,
în vederea stimulãrii vânzãrilor în condiþiile prevãzute în
contractele încheiate, conform prevederilor art. 14 lit. a) din
ordonanþã, agenþii economici vor exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor.
Articolul 20
1. Pro rata se determinã, de regulã, anual, pe baza
realizãrilor din anul precedent sau corespunzãtor regimului
T.V.A. aferentã bunurilor ºi serviciilor prevãzute a fi realizate
în anul curent.
Regularizarea T.V.A. deductibilã determinatã pe bazã de
pro rata se efectueazã la finele anului ºi se înscrie în
decontul de T.V.A. întocmit pentru luna decembrie.
Determinarea pro ratei efectiv realizate se face pe baza
datelor înscrise în deconturile pe lunile ianuarie-decembrie,
astfel:
Exemplu:

rândul 9 cumulat = 100.000 mii lei
rândul 8 cumulat = 115.000 mii lei

rd. 9 (100.000) Ð rd. 8 (15.000)
rd. 9 (100.000)
În
Ñ
Ñ
Ñ

= 0,85 x 100 = 85%

cursul anului s-a utilizat:
varianta 1: pro rata de 100%
varianta 2: pro rata de 75%
varianta 3: pro rata de 90%

Abaterea realizatã:
Ñ varianta 1

100Ñ85
85

x 100 = + 17,65%

cuvenitã pentru export nu poate depãºi suma prevãzutã în
cererea de rambursare la pct. 2.2. Diferenþa dintre sume
va fi tratatã în felul urmãtor:
Ñ în cazul în care suma de la pct. 2.5. este mai micã
decât suma de la pct. 2.2., diferenþa reprezintã T.V.A. aferentã unor aprovizionãri destinate altor operaþiuni ºi se va
prelua în soldul lunii urmãtoare;
Ñ în cazul în care suma înscrisã la pct. 2.5. este mai
mare decât cea înscrisã la pct. 2.2., diferenþa reprezintã
suma necuvenitã ºi nu va fi preluatã în soldul lunii urmãtoare.
2. Agenþii economici care realizeazã exclusiv livrãri la
export de produse cu ciclu lung de fabricaþie vor completa,
în luna în care s-a realizat exportul, capitolul II din cererea
de rambursare.
Articolul 25 litera A
1. Înregistrarea subunitãþilor ca plãtitoare de T.V.A. se
poate face numai la cererea unitãþii de bazã care are calitatea de plãtitor de T.V.A., avizatã de organul fiscal la care
aceasta este înregistratã. În condiþiile în care unitatea de
bazã nu este plãtitoare de T.V.A., subunitãþile acesteia nu
pot fi înregistrate ca plãtitoare de T.V.A. decât cu avizul
Direcþiei generale impozite indirecte din cadrul Ministerului
Finanþelor. Avizul se va acorda pe baza documentaþiei prezentate de organul fiscal teritorial.
2. În cazul în care un agent economic plãtitor de T.V.A.
îºi schimbã sediul social, va fi luat în evidenþã ca plãtitor
de T.V.A. la noul sediu numai cu avizul organului fiscal în
evidenþa cãruia se aflã la data modificãrii ºi în baza dosarului de plãtitor de T.V.A. transmis de acesta. Codul fiscal
acordat iniþial se menþine ºi la noul sediu social.

Articolul 25 litera B
1. Documentele ce se întocmesc de cãtre agenþii eco75Ñ85
Ñ varianta 2
x 100 = Ð 11,76%
nomici pentru exportul de bunuri sunt:
85
a) exportul pe bazã de comision:
Ñ unitãþile producãtoare emit facturi interne (potrivit
Hotãrârii
Guvernului nr. 768/1992), înscriind ”cota zero de
90Ñ85
x 100 = + 5,88%
Ñ varianta 3
T.V.A.Ò ºi menþiunea ”export în comisionÒ;
85
Ñ unitãþile exportatoare în comision înscriu, pe o copie
xerox
a facturii externe ºi a declaraþiei vamale de export,
Regularizarea diferenþelor se va face numai pentru
denumirea
unitãþii producãtoare. Înscrierea se va face sub
variantele 1 ºi 2, care reprezintã o abatere în plus sau în
semnãtura persoanelor autorizate ºi cu aplicarea ºtampilei
minus mai mare de 10%.
Presupunând cã T.V.A. deductibilã, cumulatã pe lunile care angajeazã societatea exportatoare. Documentele astfel
ianuarie-noiembrie (rd. 14 din decont), este de 20.000 mii completate se transmit unitãþilor producãtoare;
Ñ pentru comisionul cuvenit, unitatea exportatoare emite
lei, rezultã:
facturi
cãtre unitatea producãtoare, aplicând cota zero de T.V.A.;
Ñ pentru varianta 1: (20.000 x 15) : 100 = 3.500 mii lei.
b) exportul realizat de unitãþile exportatoare care acþioSuma se înscrie în roºu în rândul 17 din decontul pe
luna decembrie. În acelaºi decont, la rândul 10 se înscrie neazã în nume propriu:
Ñ unitãþile producãtoare emit facturi, aplicând cota de
pro rata de 85%;
T.V.A.
corespunzãtoare livrãrilor la intern.
Ñ pentru varianta 2: (20.000 x 10) : 100 = 2.000 mii lei.
În cazul în care, potrivit contractului încheiat între proSuma se înscrie în decontul pe luna decembrie în
rândul 17 în negru, iar la rândul 10 se înscrie pro rata de 85%. ducãtor ºi exportator, livrarea produselor cãtre beneficiarul
T.V.A. de platã sau de rambursat, înscrisã în deconturile extern se face direct de cãtre unitatea producãtoare, aceasta
emite factura internã cãtre unitatea exportatoare, aplicând
aferente lunilor ianuarie-noiembrie, nu se recalculeazã.
2. La cererea justificatã a agenþilor economici, organele cota zero de T.V.A., ºi menþioneazã cã marfa s-a expediat
fiscale la care aceºtia sunt înregistraþi ca plãtitori de T.V.A. direct beneficiarului extern. La facturã se anexeazã copia
pot aproba ca pro rata sã se determine lunar în funcþie de de pe declaraþia vamalã de export vizatã de organele vamale
realizãrile efective înscrise în decontul de T.V.A., la rubrica ºi copia de pe documentul de transport internaþional;
Ñ unitãþile exportatoare emit facturi externe ºi întoc”IeºiriÒ.
În cursul unui an calendaristic nu pot fi folosite douã mesc facturi interne;
c) exportul realizat direct de unitatea producãtoare:
metode de determinare a pro ratei. Agenþii economici
Ñ unitãþile emit facturi interne, aplicând cota zero de
cãrora li s-a aprobat în cursul anului trecerea de la pro
rata anualã la cea lunarã au obligaþia recalculãrii T.V.A. T.V.A. ºi facturi externe corespunzãtoare;
d) pentru produsele contractate cu parteneri externi care
deductibile, înscrisã în deconturile întocmite pentru lunile
anterioare aprobãrii, în funcþie de pro rata lunarã efectiv dispun livrarea cãtre un agent economic din þarã în vederea prelucrãrii lor pentru produse de export pentru acelaºi
realizatã.
partener:
Articolul 21 litera b)
Ñ contractul sau dispoziþia scrisã a partenerului extern,
1. Suma stabilitã la pct. 2.5. din cererea de rambursare din care sã rezulte denumirea produselor, cantitãþile ºi
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contul lucrãrilor agricole executate sunt supuse T.V.A. la
data livrãrii cãtre Regia Autonomã ”RomcerealÒ sau a
vânzãrii cãtre alte persoane fizice sau juridice, ca atare sau
prelucrate în alte produse.
Produsele utilizate în scopurile prevãzute la art. 2
pct. 2.2 din ordonanþã sunt supuse T.V.A., iar obligaþia
plãþii acesteia se determinã potrivit prevederilor art. 11
lit. c) din ordonanþã.
3. Avansurile acordate producãtorilor agricoli individuali
ºi asociaþiilor agricole, constituite în baza art. 2 din Legea
nr. 36/1991, de cãtre agenþii economici special mandataþi
Articolul 33
de stat, conform art. 11 din Legea nr. 83/1993, intrã în
Diferenþele constatate la verificarea T.V.A. se plãtesc sfera de aplicare a T.V.A., astfel:
sau, dupã caz, se restituie în termenele prevãzute la
3.1. avansurile acordate direct producãtorilor agricoli,
art. 33 din ordonanþã, pe baza actului de control întocmit. prevãzuþi la pct. 3 de mai sus, în bani sau în materii prime
Sumele respective nu se includ în deconturile de T.V.A. ºi materiale, finanþate din creditele angajate prin agenþii
economici special autorizaþi, nu se supun T.V.A., întrucât
SOLUÞII
acestea reprezintã, pentru agenþii economici care le-au
privind T.V.A. aferentã unor operaþiuni specifice
acordat, cheltuieli în contul produselor agricole pe care
agriculturii
urmeazã a le primi la recoltare.
1. Operaþiunile efectuate de societãþile comerciale ºi
Avansurile acordate în condiþiile legii se reflectã în consocietãþile agricole constituite în baza Legii nr. 31/1990 ºi a tabilitate cu ajutorul contului 409 ”Furnizori-debitoriÒ;
Legii nr. 36/1991 pentru exploatarea terenurilor agricole
3.2. avansurile acordate producãtorilor agricoli prevãzuþi
aparþinând persoanelor fizice cãrora li s-a reconstituit sau li la pct. 3 alin. 1 de cãtre agenþii economici special mandas-a constituit dreptul de proprietate se supun T.V.A., astfel: taþi de stat prin intermediul societãþilor comerciale prestaa) produsele agricole predate persoanelor fizice prevãtoare de servicii pentru agriculturã nu sunt supuse T.V.A.
zute la pct. 1 de mai sus nu reprezintã transfer al dreptuAgenþii economici special mandataþi de stat reflectã în
lui de proprietate ºi nu se supun T.V.A.;
contabilitate
avansurile acordate în condiþiile de mai sus,
b) produsele reþinute de societãþile agricole pentru
sub
formã
de
bani, de materii prime ºi de materiale, în
lucrãrile agricole pe care le-au efectuat se supun T.V.A. la
vânzarea lor, ca atare sau sub formã prelucratã, cãtre alte contul prevãzut la pct. 3.1 alineatul ultim;
3.3. societãþile comerciale prestatoare de servicii pentru
persoane fizice sau juridice. În mod corespunzãtor se va
proceda în situaþiile prevãzute la art. 2 pct. 2.2 din agriculturã evidenþiazã materiile prime ºi materialele primite
în contul avansurilor acordate producãtorilor agricoli de
ordonanþã;
c) produsele aparþinând persoanelor fizice prevãzute la cãtre Regia Autonomã ”RomcerealÒ sau alt agent economic
pct. 1 de mai sus, care sunt valorificate la terþi prin mandatat de stat, în contul 8033 ”Valori materiale primite
intermediul societãþilor agricole menþionate la lit. b) de mai în pãstrare sau custodieÒ.
Pe baza proceselor-verbale de recepþie a lucrãrilor agrisus, nu se supun T.V.A., nu se reflectã în jurnalele ºi în
deconturile privind T.V.A. la societãþile agricole respective. cole executate, se efectueazã scãderea din gestiune a
2. Lucrãrile agricole executate de societãþile comerciale materiilor prime ºi materialelor consumate, prin creditarea
prestatoare de servicii pentru agriculturã (”AgromecÒ ºi alte contului menþionat mai sus.
societãþi) se supun T.V.A. în mod diferenþiat, în funcþie de
Societãþile comerciale prestatoare de servicii pentru
beneficiar ºi de forma de platã, astfel:
agriculturã datoreazã T.V.A. pentru lucrãrile agricole
2.1. lucrãrile agricole executate cu plata în bani în consemnate în procesele-verbale de recepþie semnate de
favoarea producãtorilor agricoli, indiferent de forma de orga- producãtorul agricol ºi de reprezentantul agentului
nizare, sunt supuse T.V.A. în condiþiile prevãzute în ordo- economic, care achitã în bani lucrãrile executate.
nanþã;
Pe baza procesului-verbal de recepþie, prestatorul de
2.2. lucrãrile agricole executate cu plata în naturã în servicii este obligat sã emitã factura cãtre agentul econofavoarea societãþilor agricole cu personalitate juridicã sunt mic special mandatat de stat, care achitã contravaloarea
impozabile ºi se reflectã în documente, atât la prestator cât lucrãrilor executate ºi T.V.A. aferentã. Aceastã facturã nu
ºi la beneficiar, ca operaþiuni distincte, astfel:
se transmite ºi nu se înregistreazã în evidenþele producãtoa) societatea comercialã prestatoare de servicii factu- rilor agricoli.
reazã valoarea lucrãrilor executate societãþilor agricole la
4. Avansurile acordate în bani, în materii prime ºi în
data preluãrii produselor, aplicând tarifele negociate plus materiale, direct producãtorilor agricoli Ñ persoane juridice
T.V.A. Exigibilitatea taxei colectate ºi deductibile, aferentã Ñ de cãtre agenþii economici special mandataþi de stat, în
lucrãrilor agricole executate, ia naºtere, atât la prestator cât baza actelor normative menþionate la pct. 3 alin. 1 de mai
ºi la beneficiar, la data preluãrii, respectiv predãrii, produsus, nu se supun T.V.A. ºi se înregistreazã în contul 409
selor prevãzute în contractele încheiate între pãrþi. Nu se
admite facturarea eºalonatã a lucrãrilor în funcþie de data ”Furnizori-debitoriÒ ºi, respectiv, în contul 419 ”Clienþi-creditoriÒ, la unitatea primitoare.
executãrii acestora;
Dreptul de deducere a T.V.A. aferentã materiilor prime
b) societatea agricolã factureazã produsele predate
societãþilor comerciale prestatoare de servicii pentru lucrãrile ºi materialelor achiziþionate de cãtre agenþii economici speexecutate, la preþurile negociate plus T.V.A. Exigibilitatea cial mandataþi de stat ºi folosite conform prevederilor acteT.V.A. colectate ia naºtere la data întocmirii documentelor lor normative indicate la pct. 3 se exercitã de cãtre
de predare-recepþie a produselor agricole sau, dupã caz, la cumpãrãtor în condiþiile prevãzute în prezenta decizie, refedata eliberãrii buletinului de analizã prin care se stabilesc ritoare la aplicarea art. 19 din ordonanþã.
Dupã recoltare, producãtorii agricoli Ñ persoane
parametrii de calitate în funcþie de care se stabileºte preþul;
2.3. lucrãrile executate cu plata în naturã în favoarea juridice Ñ factureazã produsele predate cãtre Regia
producãtorilor agricoli individuali sau a asociaþiilor constituite Autonomã ”RomcerealÒ sau cãtre alt agent economic
în baza art. 2 din Legea nr. 36/1991 sunt considerate chel- special mandatat de stat, la preþurile negociate plus T.V.A.
tuieli efectuate în contul produselor agricole ce urmeazã a prevãzutã de lege ºi regularizeazã diferenþa dintre valoarea
fi reþinute dupã recoltare ºi nu se supun T.V.A. Produsele totalã a facturii, inclusiv T.V.A., ºi avansul primit, reflectat
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în în contul 419 ”Clienþi-creditoriÒ.
Ñ factura externã;
Ñ dovada încasãrii contravalorii mãrfii în valutã.
Valoarea facturilor interne aferente bunurilor ºi serviciilor
exportate direct sau prin intermediari se determinã pe baza
preþurilor externe transformate în lei la cursul de referinþã
stabilit de Banca Naþionalã a României, valabil pentru ziua
în care se emite factura externã.
2. Bunurile predate ca aport la capitalul social al altei
societãþi comerciale nu se factureazã ºi nu se includ în
decontul de T.V.A.
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îngrãºãminte chimice producãtorilor agricoli includ T.V.A.
facturatã de furnizori în preþul de achiziþie al îngrãºãmintelor care se acoperã prin alocaþii bugetare. Acestor unitãþi
nu li se aplicã prevederile art. 2 pct. 2.2 din ordonanþã
pentru îngrãºãmintele predate cu titlu gratuit producãtorilor
agricoli, iar operaþiunile respective nui se cuprind în decont.

5. Operaþiunile rezultate din aplicarea Legii arendãrii
nr. 16/1994 intrã în sfera de aplicare a T.V.A., astfel:
5.1. arendaºul Ñ persoanã fizicã Ñ având calitatea de
agricultor este scutit de T.V.A. în baza art. 6 lit. A. e) din
ordonanþã;
5.2. arendaºul Ñ persoanã juridicã Ñ este plãtitor de
T.V.A., dacã din activitatea economicã, inclusiv din exploatarea bunurilor agricole arendate, realizeazã venituri totale
de peste 50 milioane lei;
5.3. arenda plãtitã în naturã nu se supune T.V.A. potrivit
art. 6 lit. A. i) 7 din ordonanþã nici la arendaº nici la proprietar, uzufructuar sau alt deþinãtor legal de bunuri
agricole;
5.4. arenda primitã în bani este scutitã de T.V.A. potrivit
art. 6 lit. A. i) 7 din ordonanþã.
6. Drepturile cuvenite persoanelor fizice cãrora le-a fost
stabilitã calitatea de acþionar în baza prevederilor art. 36
din Legea nr. 18/1991, constând în produse agricole reprezentând echivalentul valoric a cel puþin 600 kg grâu STAS
la hectar, conform Legii nr. 48/1994, nu sunt supuse T.V.A.
Când plata drepturilor se face în naturã, cu alte produse
decât cele prevãzute de lege, operaþiunea se supune
T.V.A. la furnizor, iar baza de impozitare se determinã
potrivit art. 13 lit. d) din ordonanþã.
7. Livrãrile de îngrãºãminte chimice efectuate în baza
Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli sunt supuse T.V.A. Unitãþile care distribuie

ALTE PRECIZÃRI

Potrivit art. 171 alin. (3) din Legea invãþãmântului
nr. 84/1995, documentaþia tehnicã ºi materialele pentru construcþii destinate învãþãmântului de stat ºi celui particular
acreditat, precum ºi achiziþionarea de aparaturã, utilaje,
fond de carte, publicaþii ºi dotãri pentru procesul didactic
sunt scutite de T.V.A.
Întrucât prin lege nu se acordã în mod expres dreptul
de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor ºi serviciilor achiziþionate în vederea realizãrii operaþiunilor de mai sus, furnizorii ºi beneficiarii vor negocia preþuri
în condiþii de scutire de T.V.A., respectiv prin includerea în
acestea a T.V.A. aferentã aprovizionãrilor.
Se încadreazã în prevederile de mai sus numai bunurile
destinate procesului didactic realizat de unitãþile ºi instituþiile
de învãþãmânt prevãzute în Legea nr. 84/1995 la art.: 18,
20, 21, 23, 29, 37, 41, 47, 48, 51, 55, 62, 66, 74, 97,
103, 108 ºi 137.
Operaþiunile reprezentând, din punct de vedere al
T.V.A., prestãri de servicii (cu excepþia documentaþiilor tehnice) sunt supuse T.V.A. în cotele prevãzute de lege.
«

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind modificarea Instrucþiunilor de aplicare
a Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea ºi completarea
unor dispoziþii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966
privind circulaþia pe drumurile publice ºi pentru stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor
în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966
În conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia
pe drumurile publice ºi pentru stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966,
astfel cum a fost modificat ºi completat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.085/1995,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Transporturilor, republicatã,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Punctul 5 alineatul 2 din Instrucþiunile de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 152/1995 pentru modificarea
ºi completarea unor dispoziþii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumurile
publice ºi pentru stabilirea ºi sanþionarea contravenþiilor în
acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 166/1995, se modificã ºi se completeazã, având urmãtorul cuprins:
”Pentru restul drumurilor naþionale deschise traficului
internaþional (”EÒ), prevãzute în anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 152/1995, prevederile acestei hotãrâri se vor

aplica în mod eºalonat, prin ordin al ministrului transporturilor, dupã data de 1 aprilie 1996.Ò
Art. II. Ñ Direcþia generalã de transporturi terestre,
Direcþia juridicã ºi contencios din Ministerul Transporturilor
ºi Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor
din RomâniaÒ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Direcþia generalã de acorduri
ºi convenþii internaþionale îl va face cunoscut celor interesaþi din strãinãtate.
Art. III. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.

Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 11 ianuarie 1996.
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