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CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
cu privire la validarea unui mandat de deputat
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de deputat al
domnului Eberhard-Wolfgang Wittstock, ales la 3 noiembrie
1996 în Circumscripþia electoralã nr. 33 Sibiu, mandat

devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Werner
Horst BrŸck.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 5 februarie 1998.
Nr. 2.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã ºi completatã
prin Ordonanþa Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea ºi scãderea
pentru cauze de insolvabilitate a obligaþiilor bugetare
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
având în vedere dispoziþiile referitoare la compensarea, restituirea ºi scãderea pentru cauze de insolvabilitate din
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996,
modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 53/1997,
în baza prevederilor art. 109 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 ºi ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului
nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea ºi scãderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaþiilor bugetare, prezentate în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþia generalã de colectare a veniturilor
statului ºi de aplicare a executãrii silite, Direcþia generalã a
trezoreriei, Direcþia Generalã a Vãmilor ºi unitãþile sale teritoriale, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi unitãþile subordonate vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României.

p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat
Bucureºti, 28 noiembrie 1997.
Nr. 2.051.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 53/1997,
referitoare la compensarea, restituirea ºi scãderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaþiilor bugetare
1. Referitor la art. 86
1.1. Compensarea este o procedurã de stingere a obligaþiilor bugetare ce intervine în situaþia în care acelaºi contribuabil, persoanã fizicã sau juridicã, are, pe de o parte,
obligaþii de platã la buget, iar pe de altã parte are de primit sume plãtite în plus, de rambursat ori de restituit, dupã
caz, de la buget.
1.2. Sunt abilitate sã procedeze la compensarea, restituirea ºi scãderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaþiilor bugetare urmãtoarele organe, denumite în continuare
organe de specialitate competente:
a) direcþiile de impozite ºi taxe din cadrul direcþiilor
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi organele teritoriale subordonate;
b) direcþiile regionale vamale, pentru obligaþiile bugetare
determinate de organele vamale.

Compensarea, restituirea ºi scãderea, pentru cauze de
insolvabilitate, a obligaþiilor bugetare ale debitorilor (plãtitorilor) se efectueazã de cãtre organele de specialitate prevãzute la alineatul precedent, în a cãror razã teritorialã se
aflã domiciliul sau sediul acestora, unde sunt luaþi în evidenþã fiscalã ori unde s-a fãcut plata, dupã caz.
1.3. Restituirea sumelor plãtite în plus se face în urmãtoarele cazuri:
Ñ plãtitorul nu are alte obligaþii bugetare restante din
anii precedenþi sau din anul curent;
Ñ dupã compensare mai rãmân sume plãtite în plus,
iar plãtitorul nu mai are debite de achitat ºi nici nu solicitã
compensarea acestor sume cu obligaþii bugetare viitoare;
Ñ plata s-a efectuat eronat la alt organ fiscal.
1.4. Restituirea sumelor plãtite în plus se va efectua la
cererea plãtitorului, pentru orice sumã, cu respectarea
regulilor menþionate la pct. 3.2. ºi 3.3. ºi în baza referatului aprobat de conducerea organelor de specialitate competente, prevãzute la pct. 1.2., dupã caz.
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1.5. Dupã aprobarea restituirii sumelor solicitate de contribuabili, persoane juridice, organul de specialitate competent va dispune restituirea sumelor respective trezoreriei
teritoriale.
În cazul contribuabililor, persoane fizice, restituirea
sumelor aprobate se efectueazã în numerar, prin casieria
trezoreriei, direct persoanei fizice în cauzã sau prin mandat
poºtal, dupã caz.
Efectuarea operaþiunilor de compensare sau de restituire
a taxelor de timbru se face în conformitate cu reglementãrile legale în materie.
2. Referitor la art. 87
Sumele plãtite în plus de contribuabil sau cele de rambursat ori de restituit, dupã caz, prevãzute la pct. 1.1, se
compenseazã cu obligaþii de platã fiscale ºi nefiscale, cãtre
bugetul de stat ºi bugetele locale, precum ºi cãtre fondurile
speciale gestionate de Ministerul Finanþelor, în ordinea prevãzutã la art. 8 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996,
modificat prin Ordonanþa Guvernului nr. 53/1997.
3. Referitor la art. 88
3.1. Compensarea sumelor plãtite în plus de contribuabili se face din oficiu sau la cererea acestora, de cãtre
organele de specialitate competente prevãzute la pct. 1.2,
cu aprobarea conducerii acestora.
3.2. Când compensarea sumelor plãtite în plus se face
la cererea contribuabilului, se au în vedere urmãtoarele:
Ñ cererea sã fie prezentatã în cadrul termenului legal
de prescripþie ºi sã conþinã expres suma plãtitã în plus ºi
cea solicitatã a fi compensatã;
Ñ existenþa elementelor din care rezultã cã suma de
compensat solicitatã nu se cuvine, potrivit legii, bugetului;
Ñ documentele din care rezultã cã suma a fost plãtitã
în contul veniturilor bugetare.
Cererile vor fi examinate ºi soluþionate în termen de
30 de zile de la data înregistrãrii.
3.3. În vederea efectuãrii compensãrii, organele de specialitate competente întocmesc un dosar care va cuprinde
urmãtoarele documente:
Ñ cererea plãtitorului, semnatã personal sau de cãtre
împuternicit, în baza unei procuri legalizate, sau nota de
constatare a organului de specialitate competent, în cazul
compensãrii din oficiu;
Ñ pentru contribuabili, persoane fizice, o copie de pe
rolul pe anul în curs ºi de pe rolul în care a apãrut plusul
pentru veniturile cu debit sau documentul din care sã
rezulte operaþiunea de virare a sumei, în cazul celor fãrã
debit;
Ñ nota de constatare a organului de control cu rezultatul verificãrii, în cazul restituirii de accize sau rambursãrii
de T.V.A., dupã caz, sau nota de constatare întocmitã de
organul de specialitate competent, ca urmare a cererii de
compensare depuse pentru obligaþii bugetare, altele decât
cele prevãzute mai sus.
3.4. Rezultatul verificãrii se înscrie sub formã de referat
pe cererea plãtitorului ºi se aprobã de cãtre conducãtorul
organului de specialitate competent, urmând ca pe baza
acestuia sã se întocmeascã documentul intitulat Notã privind
compensarea impozitelor ºi taxelor vãrsate în plus la buget,
conform modelului prezentat în anexa nr. 1, pe baza cãruia
compensarea sã fie înregistratã atât în evidenþa analiticã a
plãtitorului, cât ºi în contabilitatea trezoreriei.
4. Referitor la art. 91
Dacã nu s-a solicitat compensarea ºi/sau restituirea în
termenul legal de prescripþie, sumele încasate în plus se
vireazã în contul bugetar ”Venituri din aplicarea prescripþiei
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extinctiveÒ ºi se scot din evidenþa fiscalã a plãtitorului în
baza dispoziþiilor scrise, date de conducãtorul organului de
specialitate competent.
5. Referitor la art. 93
5.1. În aplicarea procedurii de constatare a stãrii de
insolvabilitate, organele de specialitate competente sunt
organele de executare prevãzute de Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, cu modificãrile ulterioare.
5.2. În scopul declarãrii debitorilor în stare de insolvabilitate, organele de executare au urmãtoarele obligaþii:
a) sã verifice la domiciliul sau la sediul debitorilor, precum ºi în alte locuri despre care au informaþii, situaþia
materialã a acestora, iar în cazul în care domiciliul sau
sediul debitorului nu poate fi identificat, sã încheie despre
acestea un proces-verbal;
b) sã solicite informaþii de la compartimentele de evidenþã a populaþiei din cadrul Ministerului de Interne, de la
oficiile registrului comerþului sau de la instanþele judecãtoreºti, în vederea identificãrii domiciliului sau a sediului debitorului, dupã caz. Dacã din informaþiile obþinute se constatã
cã debitorul are un alt domiciliu sau sediu decât cel înscris
în titlul executoriu, în limita competenþelor, funcþionarii organului de executare se vor deplasa în acel loc ºi vor consemna rezultatele verificãrii într-un proces-verbal;
c) sã solicite relaþii cu privire la situaþia materialã a
debitorului de la unitãþile sau de la persoanele fizice unde
acesta ºi-a desfãºurat activitatea profesionalã sau lucrativã
în ultimii 3 ani, în mãsura în care acestea pot fi cunoscute;
d) sã solicite relaþii de la organele de executare în a
cãror razã teritorialã s-a nãscut debitorul ºi de la cele în a
cãror razã teritorialã acesta a avut ultimul domiciliu, cu
excepþia cazurilor în care locul naºterii ºi cel al ultimului
domiciliu nu pot fi cunoscute, precum ºi de la organele de
executare în a cãror razã teritorialã ori evidenþã se aflã
sucursale, filiale sau puncte de lucru ale debitorului;
e) sã solicite de la organele ºi persoanele abilitate informaþii cu privire la moºtenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat;
f) sã verifice documentele de constituire ºi de evidenþã
(statut, contract de societate, acte adiþionale de modificare
a acestora, bilanþ contabil, balanþã lunarã etc.), consemnând rezultatele verificãrii într-un proces-verbal;
g) sã solicite informaþii societãþilor bancare la care debitorul a avut sau are conturi deschise.
5.3. Procesul-verbal de constatare a insolvabilitãþii, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, elaborat de
Ministerul Finanþelor, însuºit de ºeful compartimentului de
specialitate, avizat de compartimentul juridic din cadrul
organului de executare sau din cadrul organului ierarhic
superior, dupã caz, se supune spre aprobare conducãtorului organului de executare. În aprobare acesta dispune,
printr-o rezoluþie datatã, scoaterea creanþei din evidenþa
curentã ºi trecerea ei într-o evidenþã separatã, iar în cazul
în care considerã cã investigaþiile sunt incomplete, dispune
mãsurile care se impun.
5.4. În cazul în care decesul debitorului survine înaintea
începerii executãrii silite ori dupã încetarea ei ºi se constatã cã nu au mai rãmas bunuri, inclusiv cele exceptate
de la urmãrire, se procedeazã la scãderea definitivã a
creanþelor bugetare din evidenþa organului de executare,
fãrã a mai fi trecute în evidenþã separatã.
Dacã debitorul decedat are bunuri ºi se constatã cã nu
are moºtenitori, se va proceda la stingerea obligaþiilor
bugetare cu sumele obþinute din valorificarea bunurilor debitorului, realizatã prin modalitãþile prevãzute de Ordonanþa
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Guvernului nr. 11/1996, iar creanþele bugetare nerealizate
vor fi scãzute conform alineatului precedent.
5.5. Atunci când debitorul, persoanã juridicã, îºi înceteazã existenþa, la plata obligaþiei bugetare este (sunt) obligatã(e), potrivit art. 5 ºi 12 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, persoana (persoanele) care a (au) preluat în
totalitate sau în parte drepturile ºi obligaþiile debitorului
supus reorganizãrii.
În situaþia prevãzutã la alin. 1, organul de executare va
proceda la scãderea din evidenþe a obligaþiilor bugetare
datorate de debitorul care îºi înceteazã existenþa, fãrã a
mai fi înscrise în evidenþã separatã, va deschide evidenþa
ºi va înscrie sumele în sarcina noilor debitori ºi va proceda
la aplicarea mãsurilor de executare silitã asupra acestora.

6. Referitor la art. 94
6.1. Organele de executare sunt obligate sã urmãreascã
situaþia debitorilor pe toatã durata prescripþiei dreptului de
a cere executarea silitã, inclusiv în cazul în care cursul
acesteia este suspendat sau întrerupt. Verificarea situaþiei
debitorului se va face cel puþin o datã pe an, repetându-se,
când este necesar, investigaþiile prevãzute la pct. 5.2.
În cazurile în care se constatã cã debitorii au dobândit
venituri sau bunuri urmãribile dupã constatarea stãrii de
insolvabilitate, organele de executare vor lua mãsurile necesare de redebitare a creanþei bugetare ºi de executare
silitã.
Dupã îndeplinirea termenului de prescripþie a dreptului
de a cere executarea silitã, creanþele rãmase nerealizate
vor fi scãzute din evidenþele organului de executare.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Aprobat
Director,
(ªef compartiment)

D.G.F.P.C.F.S. A JUDEÞULUI.................................../
A MUNICIPIULUI BUCUREªTI
ADMINISTRAÞIA FINANCIARÃ..................................
CIRCUMSCRIPÞIA FISCALÃ......................................
(PERCEPÞIA)

Nr. de înregistrare.............................
NOTÃ

privind compensarea impozitelor ºi a taxelor vãrsate în plus la buget
Prin Referatul nr. .......................... din ....................... s-a aprobat compensarea veniturilor
încasate în plus, cu obligaþii de platã scadente ºi neachitate de cãtre:
Ñ denumirea plãtitorului ..................................................................................................................
Ñ adresa ..........................................................................................................................................
Ñ codul fiscal ..................................................................................................................................
I. Venituri încasate în plus, care se compenseazã în contul altor obligaþii de platã la buget (Ñ)

Contul venitului..................................

lei................................

Contul venitului ..................................

lei................................

Contul venitului ..................................

lei................................

II. Venituri compensate în contul sumelor încasate în plus din impozite ºi taxe (+)

Contul venitului..................................

lei................................

Contul venitului..................................

lei................................

Contul venitului..................................

lei................................

ªef serviciu,

Întocmit,
Organul de urmãrire fiscalã
Trezoreria statului.............................................................
Înregistrat operaþiunile aprobate la pct. I ºi II din notã
Data..................................
Director,
Economist,
(ªef serviciu/compartiment)

ªef serviciu (birou),
Control ºi evidenþã venituri
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MODEL
MINISTERUL FINANÞELOR

Data

D.G.F.P.C.F.S. A JUDEÞULUI.................../
MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Funcþia

Semnãtura

Aprobat

Unitatea................................................
Localitatea............................................
Str. ................................... nr. ...........
Dosar de executare nr. ............/........

Avizat
Verificat

PROCES-VERBAL

de constatare a insolvabilitãþii
Încheiat astãzi ................ luna .................. anul .........
În baza art. 93 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile aduse prin Ordonanþa
Guvernului nr. 53/1997,
având în vedere cã debitorul ..............................................., cu ultimul domiciliu/sediu cunoscut
în localitatea ..............................................., str. ................................................ nr. .........., blocul ........,
scara ......, etajul ......, apartamentul ........, nr. rol/cod fiscal .............., a fost înscris în evidenþa fiscalã cu urmãtoarele obligaþii bugetare, conform titlurilor executorii ...............................................,
emise de ................................................:
Natura obligaþiei
bugetare

Anul

Termenul de platã
Luna

Ziua

Debit

Suma datoratã (lei)
Majorãri de întârziere

Pentru încasarea ºi executarea silitã a acestor sume s-au luat urmãtoarele mãsuri:
Ñ s-a comunicat înºtiinþarea de platã nr. ............../....................;
Ñ s-a comunicat somaþia nr. .........................................................................................................;
Ñ s-a înfiinþat poprirea ....................................................................................................................;
Ñ s-a înfiinþat sechestrul asupra bunurilor mobile: ........................................................................
............................................................................................................................................................;
Ñ s-au indisponibilizat urmãtoarele bunuri imobile: ......................................................................
.......................................................................................................................................................... .
În urma aplicãrii mãsurilor prevãzute mai sus, debitorul figureazã cu urmãtoarele obligaþIi
bugetare:
Natura obligaþiei
bugetare

Anul

Termenul de platã
Luna

Ziua

Debit

Suma datoratã (lei)
Majorãri de întârziere

Pentru determinarea bunurilor ºi veniturilor debitorului, s-au luat urmãtoarele mãsuri:
a) s-au fãcut cercetãri la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului ºi s-a constatat
cã....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ;
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b) s-au solicitat relaþii de la compartimentele de evidenþã a populaþiei din cadrul Ministerului
de Interne ori de la oficiile registrului comerþului sau de la instanþele judecãtoreºti, dupã caz, ºi s-a constatat cã ........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
c) s-au cerut relaþii de la unitãþile sau de la persoanele fizice, unde debitorul ºi-a desfãºurat
activitatea în ultimii 3 ani ºi s-a constatat cã .....................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
d) s-au cerut relaþii la organele de executare în raza cãrora s-a nãscut debitorul sau a avut
debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum ºi de la cele în a cãror razã teritorialã ori evidenþã se aflã
sucursale sau puncte de lucru ale debitorului ºi s-a constatat cã ..................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
e) s-au solicitat de la organele ºi persoanele abilitate informaþii cu privire la moºtenitorii care
au acceptat succesiunea debitorului decedat ºi s-a constatat cã ...........................................................
..................................................................................................................................................................;
f) s-au verificat documentele de înfiinþare ºi de evidenþã (statut, contract de societate, acte
adiþionale de modificare a acestora, bilanþ contabil, balanþã lunarã etc.) ºi s-a constatat cã .............
..................................................................................................................................................................;
g) s-au solicitat informaþii societãþilor bancare la care debitorul are conturi deschise ºi s-a
constatat cã ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
h) s-au mai fãcut urmãtoarele cercetãri: .........................................................................................
.................................................................................................................................................................. .
În urma cercetãrilor ºi constatãrilor de mai sus rezultã cã debitorul se încadreazã în dispoziþiile art. 93 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 ºi este insolvabil, întrucât*): .....................
................................................................................................................................................................. .
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ......... exemplare, din care .............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Organul de executare:
Numele ºi prenumele
....................................................
Semnãtura ..................................

Se anexeazã urmãtoarele documente justificative: .....................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

*) 1. debitorul nu are venituri sau bunuri urmãribile; 2. când, dupã încetarea executãrii silite, pornitã împotriva
debitorului, rãmân debite neachitate; 3. debitorul a dispãrut sau a decedat fãrã sã lase avere; 4. debitorul nu este gãsit la
ultimul domiciliu sau sediu cunoscut ºi, la acestea ori în alte locuri unde existã indicii cã a avut avere, nu se gãsesc
venituri sau bunuri urmãribile; 5. când, potrivit legii, debitorul, persoanã juridicã, îºi înceteazã existenþa ºi când au rãmas
neachitate obligaþii bugetare.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adãugatã,
ºi a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A.,
pe poziþii tarifare, corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României
Ministrul finanþelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
în baza prevederilor art. 17 lit. B din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 130/1992 ºi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288/1995, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lista produselor provenite din
import, scutite de taxa pe valoarea adãugatã (anexa nr. 1)
ºi lista produselor provenite din import, supuse cotei de
11% T.V.A. (anexa nr. 2), pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României.
Art. 2. Ñ Lista produselor provenite din import, scutite
de taxa pe valoarea adãugatã (anexa nr. 1), ºi lista produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., fac
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare
la data de 1 februarie 1998.

Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin,
prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 1.499/1997 pentru aprobarea listei produselor provenite
din import, scutite de taxa pe valoarea adãugatã, ºi a listei
produselor provenite din import, supuse cotei de
9% T.V.A., pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului
vamal de import al României, publicat în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 252 din 25 septembrie 1997, îºi
înceteazã aplicabilitatea.

Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu

Bucureºti, 26 ianuarie 1998.
Nr. 165.

ANEXA Nr. 1

LISTA

produselor provenite din import, scutite de plata taxei pe valoarea adãugatã,
pe poziþii tarifare, corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României
Nr.
crt.

1.

Denumirea categoriei de produse

Ziare, cãrþi ºi reviste

Poziþia tarifarã

49.01
49.02
4903.00.00

NOTÃ:
Din totalitatea produselor care se încadreazã la fiecare poziþie tarifarã, vor fi scutite de la plata
taxei pe valoarea adãugatã numai acelea care corespund descrierilor din coloana ”Denumirea categoriei de produseÒ.
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ANEXA Nr. 2
LISTA

produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A.,
pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României
Nr.
crt.

Denumirea categoriei de produse

Poziþia tarifarã

1.

Animale vii din speciile bovine, porcine, ovine ºi caprine

01.02
01.03
01.04

2.

Pãsãri vii din specii domestice

01.05
0106.00.20

3.

Carne comestibilã de animale ºi pãsãri domestice, inclusiv
organe ºi mãruntaie, vândute în stare proaspãtã, preparate
ºi conserve

02.01
02.02
02.03
02.04
0205.00
02.06
02.07
0208.10.11
0208.10.19
0208.90.10
0209.00.11
0209.00.19
02.10
0504.00.00
1601.00
16.02

NOTÃ:
Nu sunt supuse cotei de 11% T.V.A. urmãtoarele categorii de
produse:
Ñ produsele de origine animalã ºi pãsãri domestice, necomestibile
(piei, pãr, fulgi, pene, puf, coarne etc.);
Ñ produsele de origine animalã din speciile de animale ºi pãsãri
nedomestice;
Ñ preparatele ºi semipreparatele de tip ”GospodinaÒ;
Ñ conservele de carne cu legume.

4.

Peºte ºi produse comestibile din peºte, inclusiv semiconserve
ºi conserve, exclusiv icre
NOTÃ:
Nu se supun cotei de 11% T.V.A. peºtii ornamentali ºi peºtii din
speciile necomestibile.

03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
16.04

5.

Lapte, lapte praf ºi produse lactate comestibile

04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
1901.10.00

6.

Ouã de pãsãri din specii domestice

0407.00*)
04.08

7.

Grâu de consum ºi pentru seminþe

10.01*)

8.

Seminþe certificate ºi tratate fitosanitar:
a) de porumb hibrid

b) de floarea-soarelui
c) de sfeclã de zahãr

1005.10.11
1005.10.13
1005.10.15
1005.10.19
1206.00.10
1209.11.00

NOTÃ:
În conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 20/1995, seminþele
importate vor fi însoþite, în mod obligatoriu, de urmãtoarele documente:
Ñ documente de autenticitate ºi calitate;
Ñ certificat de carantinã fitosanitarã, emis de autoritãþile publice din
þara de origine;
Ñ autorizaþie de import pentru produsele de origine vegetalã supuse
regimului de carantinã fitosanitarã, emisã de Inspecþia de stat pentru
carantinã fitosanitarã.
*) Din totalitatea produselor care se încadreazã la fiecare poziþie tarifarã, vor fi supuse cotei de 11% T.V.A. numai
acelea care corespund descrierilor din coloana ”Denumirea categoriei de produseÒ.
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Nr.
crt.

9.

Denumirea categoriei de produse

Fãinã
NOTÃ:
1. Este supusã cotei de 11% T.V.A. fãina de grâu, de secarã ºi de
orez.
2. Fãina destinatã nutreþurilor pentru animale nu este supusã cotei
de 11% T.V.A.

Poziþia tarifarã

1101.00
1102.10.00
1102.30.00

10.

Uleiuri ºi grãsimi comestibile

0209.00.30
0209.00.90
1501.00
1502.00
15.04
1506.00.00
15.07
15.08
15.09
1510.00
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
1804.00.00

11.

Pâine

1905.90.10
1905.90.30

NOTÃ:
Este supusã cotei de 11% T.V.A. pâinea albã, semialbã, neagrã,
simplã ºi cu adaosuri, indiferent de denumire, gramaj ºi producãtor

12.

Medicamente de uz uman ºi veterinar, substanþe farmaceutice,
plante medicinale, aparaturã de tehnicã medicalã, alte bunuri
destinate exclusiv în scopuri medicale, chirurgicale, dentare
sau veterinare
a) Medicamente de uz uman, de uz veterinar, produse ºi substanþe
farmaceutice

1302.19.91
1702.30.10
2519.90.10
2526.20.00
2905.43.00
2905.44.99
2906.11.00
2906.13
2918.11.00
2918.16.00
2918.22.00
2921.51.90
29.22
29.24
2925.11.00
2925.19
29.30
29.32
29.33
29.34
2935.00
29.36
29.37
29.38
29.39
2940.00
29.41
30.01
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Nr.
crt.

Denumirea categoriei de produse

Poziþia tarifarã

30.02
30.03
30.04
30.06
b) Plante medicinale

12.11

NOTÃ:
1. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A. numai medicamentele de uz
uman prevãzute în Nomenclatorul Ministerului Sãnãtãþii.
2. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A. numai medicamentele de uz
veterinar prevãzute în Nomenclatorul Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei.
3. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A. numai plantele medicinale prevãzute în Nomenclatorul Ministerului Sãnãtãþii ºi al Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Pentru bunurile cuprinse la pct. 1, 2 ºi 3, cota de 11% T.V.A. se
va aplica cu condiþia prezentãrii avizului emis de Ministerul Sãnãtãþii
sau de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, dupã caz.

c) Aparaturã de tehnicã medicalã

d) Alte bunuri destinate exclusiv utilizãrii în scopuri medicale,
chirurgicale, dentare sau veterinare:
Ñ articole ºi aparate pentru proteze dentare

90.18
90.19
9020.00
90.22
94.02

9021.21
9021.29.00

Ñ ceruri dentare sau compoziþii pentru amprente dentare; alte
compoziþii pentru utilizare în stomatologie, pe bazã de ipsos

3407.00.00

Ñ aliaje pe bazã de aur, argint ºi paladiu, folosite exclusiv în
stomatologie

7106.92.91
7106.92.99
7108.13.10
7108.13.50
7110.29.00

Ñ plãci ºi filme fotografice pentru folosinþã medicalã, dentarã sau
veterinarã

3701.10.10

Ñ alcool sanitar

2207.20.00

Ñ dezinfectanþi

3808.40.90

Ñ vatã, tifon, bandaje ºi articole similare (pansamente, plasture,
cataplasme etc.), impregnate sau acoperite cu substanþe farmaceutice sau condiþionate pentru vânzarea în scopuri medicale,
chirurgicale, dentare sau veterinare

30.05

Ñ reactivi compuºi de diagnostic sau de laborator, altele decât
cele de la poziþia nr. 30.02. sau 30.06

3822.00.00

Ñ mãnuºi pentru chirurgie

4015.11.00

Ñ mãºti chirurgicale

6307.90
8421.39.30

Ñ sticlã de laborator, sanitarã sau farmaceuticã, chiar gradatã
sau calibratã

70.17

Ñ sterilizatoare medico-chirurgicale

8419.20.00
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Nr.
crt.

Denumirea categoriei de produse

Poziþia tarifarã

Ñ ambulanþe

87.03

Ñ vehicule autoradiologice, chirurgicale, care dentare

87.05

Ñ lentile corectoare pentru ochelari

9001.30.00
9001.40.41
9001.40.49
9001.40.80
9001.50.41
9001.50.49
9001.50.80

Ñ rame ºi monturi de ochelari

90.03

Ñ ochelari de corecþie

9004.90*)

Ñ termometre medicale ºi veterinare

9025.11.91

Ñ pãrþi ºi accesorii ale maºinilor, aparatelor, instrumentelor cu
destinaþie medicalã, chirurgicalã, dentarã sau veterinarã

9033.00.00

Ñ spectrometre, spectrofotometre ºi spectrografe care folosesc
radiaþii optice (UV, vizibile, IR)

9027.30.00

Ñ fotometre pentru determinarea hemoglobinei ºi glucozei în
sânge
Ñ microcuve de unicã folosinþã pentru fotometre medicale

9027.50.00
9027.90.50

NOTÃ:
1. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A. numai acele bunuri destinate
exclusiv utilizãrii în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, care au fost omologate în acest scop de Ministerul Sãnãtãþii sau de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, dupã caz.
2. Medicamentele de uz uman ºi veterinar, substanþele farmaceutice,
plantele medicinale, aparatura de tehnicã medicalã ºi alte bunuri
destinate exclusiv utilizãrii în scopuri medicale, chirurgicale, dentare
sau veterinare ºi necuprinse în aceastã listã sunt supuse cotei de
11% T.V.A. în baza avizului emis de Ministerul Sãnãtãþii sau de
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, dupã caz, ºi a aprobãrii Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã legislaþie impozite indirecte.
3. Periodic, Direcþia generalã legislaþie impozite indirecte ºi Direcþia
Generalã a Vãmilor, în baza avizelor emise de Ministerul Sãnãtãþii sau de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, vor actualiza lista
acestor bunuri ºi o vor supune aprobãrii ministrului finanþelor.

13.

Proteze, produse ortopedice (proteze articulare, aparate de
ortopedie, inclusiv centurile ºi bandajele medico-chirurgicale,
cârje, fotolii rulante ºi alte vehicule similare pentru invalizi;
articole ºi aparate pentru fracturi, proteze oculare; stimulatoare
cardiace; aparate pentru facilitarea auzului la surzi; alte aparate care se poartã, se duc în mânã sau se implanteazã în
organism pentru compensarea unor deficienþe sau infirmitãþi)

87.13
9021.11.00
9021.19
9021.30
9021.40.00
9021.50.00
9021.90

14.

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

*) Din totalitatea produselor care se încadreazã la fiecare poziþie tarifarã, vor fi supuse cotei de 11% T.V.A. numai
acelea care corespund descrierilor din coloana ”Denumirea categoriei de produseÒ.
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Nr.
crt.

15.

16.

Denumirea categoriei de produse

Poziþia tarifarã

Uniforme pentru copiii din învãþãmântul preºcolar ºi primar:
a) Costume, pantaloni, sacouri, rochiþe, ºorþuleþe, în dimensiuni
pânã la mãsura 36

61.03
61.04
62.03
62.04

b) Cãmãºi ºi bluze, în dimensiuni pânã la mãsura 34

61.05
61.06
62.05
62.06

c) Obiecte de acoperit capul

65.05*)

Articole de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte pentru copiii sub un
an:
a) Scutece, garnituri de scutece (3-5 piese), bavete
b) Îmbrãcãminte din þesãturi ºi din tricot, gama de mãrimi 0-24
(pieptãraºe, veste, chiloþi, maiouri, cãciuliþe, ºepci, pãlãrioare,
bonete, bãscuþe, jachete, pantaloni, costumaºe, ºpilhozene,
cãmãºuþe, bluze, rochiþe, treninguri, salopete, halate de baie,
fuste, saci de dormit, pijamale, sarafane, fulare, mãnuºi); ciorapi,
ºosete, mãrimea maximã 12
c) Articole de încãlþãminte, mãrimea maximã 14,5 (ghetuþe,
sandale, papuci, botoºei)

3926.20
4818.40.91
4818.40.99
5601.10
61.11
62.09
64.01
64.02
64.03
64.04
64.05
6503.00
6504.00.00
65.05
65.06
9404.30

*) Din totalitatea produselor care se încadreazã la fiecare poziþie tarifarã, vor fi supuse cotei de 11% T.V.A. numai
acelea care corespund descrierilor din coloana ”Denumirea categoriei de produseÒ.

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare
a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale pentru utilajele, instalaþiile,
echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole care se importã
în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã,
se dezvoltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere,
precum ºi pentru materiile prime prevãzute în lista-anexã la Ordonanþa Guvernului nr. 34/1997
Ministrul finanþelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
în baza prevederilor art. 25 lit. D.b) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 130/1992 ºi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din
12 decembrie 1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice cu privire la
modul de aplicare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea
adãugatã la organele vamale pentru utilajele, instalaþiile,
echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole care
se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin
care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezvoltã
capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii,
ateliere, precum ºi pentru materiile prime prevãzute în

lista-anexã la Ordonanþa Guvernului nr. 34/1997, care fac
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare
la data de 1 februarie 1998.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 1.538/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice cu
privire la modul de aplicare a suspendãrii plãþii taxei pe
valoarea adãugatã la organele vamale pentru utilajele,
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instalaþiile, echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole care se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã, se
dezvoltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici,
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secþii, ateliere, precum ºi pentru materiile prime prevãzute
în lista-anexã la Ordonanþa Guvernului nr. 34/1997, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 11
septembrie 1997, îºi înceteazã aplicabilitatea.

Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu

Bucureºti, 26 ianuarie 1998.
Nr. 166.

NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de aplicare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale
pentru utilajele, instalaþiile, echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole care se importã
în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã nouã,
se dezvoltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere,
precum ºi pentru materiile prime prevãzute în lista-anexã la Ordonanþa Guvernului nr. 34/1997
1. Potrivit art. 25 lit. D.b) din Ordonanþa Guvernului

c) cuantumul taxei pe valoarea adãugatã, pentru care

nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã ºi

se solicitã suspendarea, sã fie de minimum 100.000 mii lei.

modificatã prin Legea nr. 130/1992 ºi republicatã în

Certificatele de suspendare emise sunt valabile pe o

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din

perioadã

12 decembrie 1995, cu modificãrile ºi completãrile

Suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã este de:

ce

nu

poate

depãºi

anul

calendaristic.

ulterioare, taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor din

Ñ 60 de zile calendaristice pentru importurile de materii

import definitiv se achitã la organul vamal, conform regimu-

prime, calculate de la data înregistrãrii declaraþiei vamale

lui în vigoare privind plata taxelor vamale.

de import la organul vamal;

Prin derogare de la prevederile de mai sus, se sus-

Ñ 120 de zile calendaristice pentru importurile de uti-

pendã plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale

laje, instalaþii, echipamente, maºini industriale ºi maºini

pe termen de 60Ñ120 de zile, pentru utilajele, instalaþiile,
echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole care
se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin
care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezvoltã
capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii,
ateliere, precum ºi pentru materiile prime prevãzute în listaanexã la Ordonanþa Guvernului nr. 34/1997.
2. Ministerul Finanþelor, prin Direcþia generalã legislaþie
impozite indirecte, atestã dreptul de a beneficia de suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã în vamã, la cererea
importatorilor, pe bazã de documente justificative, prin eliberarea unui certificat.
3. Beneficiazã de prevederile pct. 1 alin. 2 importatorul
care îndeplineºte urmãtoarele condiþii cumulative:
a) sã fie înregistrat la organul fiscal ca plãtitor de taxã
pe valoarea adãugatã;

agricole care se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii
investiþiilor prin care se realizeazã o unitate productivã
nouã, se dezvoltã capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere, calculate de la data înregistrãrii declaraþiei vamale de import la organul vamal.
În perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare
emise, comisia poate aproba suplimentarea importurilor prevãzute în alineatul precedent.
Pânã la expirarea perioadei de suspendare, importatorii
sunt obligaþi sã achite, prin virament, cec sau numerar,
taxa pe valoarea adãugatã la organul fiscal la care sunt
înregistraþi ca plãtitori sau la banca comercialã, dupã caz.
Pentru certificatele de suspendare emise pentru anul
1998, în baza Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 1.538 din 3 septembrie 1997 pentru aprobarea
Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a
suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele

b) bunurile importate sã nu facã obiectul comercializãrii

vamale pentru utilajele, instalaþiile, echipamentele, maºinile

ca atare, cu excepþia celor importate pe bazã de contract

industriale ºi maºinile agricole care se importã în vederea

de comision, sau de cãtre agenþi economici special autori-

efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin care se realizeazã o

zaþi, care asigurã necesarul pentru mai mulþi consumatori

unitate productivã nouã, se dezvoltã capacitãþile existente

Ñ unitãþi productive;

sau se retehnologizeazã fabrici, secþii, ateliere, precum ºi
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pentru materiile prime prevãzute în lista-anexã la Ordonanþa

ºi vizatã de organul vamal, pe baza certificatului original

Guvernului nr. 34/1997, termenul de suspendare a plãþii

prezentat de importator.

taxei pe valoarea adãugatã de 60Ñ120 de zile se calcu-

6. Taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã potrivit legii

leazã numai pentru importurile efectuate dupã data de

ºi se înscrie în declaraþia vamalã de import, fãrã a fi plãtitã

1 februarie 1998.

la organul vamal. Lunar, Direcþia Generalã a Vãmilor va

4. Importatorii vor prezenta la Direcþia generalã legislaþie

lua mãsuri de a transmite la Direcþia generalã legislaþie

impozite indirecte din cadrul Ministerului Finanþelor o cerere

impozite indirecte din cadrul Ministerului Finanþelor, pânã la

potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele

data de 20 a lunii urmãtoare celei în care s-au înregistrat

norme metodologice ºi urmãtoarele documente:

la organul vamal declaraþiile vamale de import, situaþia cen-

Ñ documentaþia legal aprobatã privind realizarea unitãþii

tralizatã a importurilor realizate efectiv în regimul de sus-

productive noi, dezvoltarea capacitãþilor existente sau reteh-

pendare prevãzut de lege ºi acordat potrivit prezentelor

nologizarea fabricilor, secþiilor, atelierelor, pentru care se

norme metodologice.

importã utilajele, instalaþiile, echipamentele, maºinile industriale ºi maºinile agricole;
Ñ fundamentarea necesarului de materii prime pentru
care se solicitã suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã în vamã;
Ñ copii de pe contractele externe, comenzile, facturile
externe, însoþite de traducere autorizatã, ºi de pe contractele de comision, dupã caz;
Ñ copii de pe deconturile de T.V.A. pe ultimele 3 luni,
vizate de organul fiscal teritorial, însoþite de copiile de pe
documentele care atestã achitarea taxei pe valoarea adãugatã de platã conform decontului;
Ñ adeverinþã eliberatã de organul fiscal teritorial privind
datoriile faþã de bugetul de stat ºi confirmarea respectãrii
prevederilor legale pentru importurile efectuate în baza certificatelor eliberate anterior;
Ñ copia de pe înºtiinþarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
Ñ copii de pe actele de înfiinþare ºi funcþionare a societãþii comerciale, precum ºi de pe orice ale documente
necesare analizãrii cererii depuse.

Lunar, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare celei în
care s-a transmis situaþia centralizatã a importurilor realizate efectiv în regim de suspendare, Direcþia generalã
legislaþie impozite indirecte va transmite direcþiilor generale
ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene
sau a municipiului Bucureºti, dupã caz, situaþia importurilor
efectuate în baza certificatelor de suspendare, în scopul
verificãrii, acestea fiind obligate sã comunice trimestrial
Direcþiei generale legislaþie impozite indirecte lista agenþilor
economici care nu au respectat prevederile prezentelor
norme metodologice.
7. Importurile realizate în condiþiile prezentelor norme
metodologice se vor reflecta în documentele de evidenþã ºi
în decontul de taxã pe valoarea adãugatã, astfel:
a) în jur nalul pentru cumpãrãri se înscriu datele
cuprinse în declaraþia vamalã de import în coloanele 11 ºi
12, iar taxa pe valoarea adãugatã se înregistreazã în contabilitate în debitul contului 4428 ”Taxa pe valoarea adãugatã neexigibilãÒ prin creditul contului 446 ”Alte impozite,
taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ. Aceste operaþiuni nu se evidenþiazã în decontul lunar de taxã pe valoarea adãugatã;
b) la data efectuãrii plãþii, operaþiunea se reflectã în

În urma analizãrii documentaþiei prezentate de importa-

contabilitate în debitul contului 4426 ”Taxa pe valoarea

tor, cererea se aprobã sau se respinge de cãtre comisia

adãugatã deductibilãÒ prin creditul contului 4428 ”Taxa pe

constituitã în acest scop.

valoarea adãugatã neexigibilãÒ, cu suma achitatã la bugetul

Pentru a decide asupra aprobãrii sau respingerii cererii

de stat. Operaþiunea se evidenþiazã în jurnalul de cumpã-

de suspendare, comisia poate solicita organelor fiscale teri-

rãri în coloanele 7 ºi 8 sau 9 ºi 10, dupã caz, ºi se

toriale efectuarea de verificãri faptice ºi documentare la

cuprinde în decontul lunar de taxã pe valoarea adãugatã.

sediul agenþilor economici solicitanþi.
Organele fiscale sunt obligate ca în termen de 30 de
zile sã comunice rezultatele verificãrii solicitate.

8. Nerespectarea prevederilor pct. 3 lit. b) ºi a termenului
de platã de 60Ñ120 de zile din prezentele norme metodologice atrage anularea certificatului de suspendare, importa-

Pe baza aprobãrii se elibereazã importatorilor certificatul

torii fiind obligaþi sã plãteascã taxa pe valoarea adãugatã

de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã

înscrisã în declaraþia vamalã de import, împreunã cu majo-

în vamã, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

rãrile de întârziere, calculate de la data întocmirii formali-

5. La declaraþia vamalã de import se anexeazã o copie
de pe certificatul obþinut de importator, care este verificatã

tãþilor vamale de import ºi pânã la data plãþii efective a
sumei datorate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 55/9.II.1998
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CERERE

de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã aferentã importurilor,
în baza prevederilor art. 25 lit. D.b) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 130/1992 ºi republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
1. Denumirea agentului economic ..................................................................................................
2. Localitatea .........................................., str. ..................................................... nr. .............,
judeþul/sectorul ...........................................................................................................................................
3. Codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. .......................................................................................
4. Organul fiscal la care este înregistrat plãtitorul de T.V.A. ......................................................
5. Cifra de afaceri anualã (mii lei):
5.1. realizatã în anul precedent ..............................................................................................
5.2. prevãzutã pentru anul în curs ........................................................................................
6. Valoarea importului (mii lei) ............................., din care:
6.1. materii prime ..........................................................................................................................
6.2. se marcheazã cu X:
Ñ utilaje .......................................................................... o
Ñ instalaþii ...................................................................... o
Ñ echipamente .............................................................. o
Ñ maºini industriale ....................................................... o
Ñ maºini agricole ........................................................... o
7. Importul de materii prime cuprins la pct. 6.1.:
7.1. denumirea ºi poziþia tarifarã ............................................................................................
7.2. produsele fabricate ............................................................................................................
8. Importul de utilaje, instalaþii etc., cuprins la pct. 6.2.: ...........................................................
8.1. se marcheazã cu X obiectul de investiþii:
Ñ unitate productivã nouã ............................................. o
Ñ dezvoltare capacitãþi existente .................................. o
Ñ retehnologizare fabrici, secþii, ateliere ...................... o
8.2. date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
nr. .................... data ....................... furnizorul extern ..................... valoarea .............................
nr. .................... data ....................... furnizorul extern ..................... valoarea .............................
nr. .................... data ....................... furnizorul extern ..................... valoarea .............................
nr. .................... data ....................... furnizorul extern ..................... valoarea .............................
9. Anexãm urmãtoarele documente justificative: .........................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Numele ºi prenumele ............................. Funcþia ............................. Data .............................

Semnãtura ºi ºtampila
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã legislaþie impozite indirecte
CERTIFICAT

nr. ............... data.............
În conformitate cu prevederile art. 25 lit. D.b) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 130/1992 ºi republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
suspendã plata în vamã a taxei pe valoarea adãugatã, calculatã potrivit legii ºi înscrisã în declaraþia vamalã de import, pentru:
I. O perioadã de 120 de zile de la data înregistrãrii la organul vamal a declaraþiei vamale de
import, aferentã utilajelor, instalaþiilor, echipamentelor, maºinilor industriale ºi maºinilor agricole care
fac obiectul urmãtoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
nr. .............. data .............. furnizorul ............................................. valoarea .............................
nr. .............. data ............... furnizorul .............................................. valoarea .............................
nr. .............. data ............... furnizorul .............................................. valoarea .............................
nr. .............. data ............... furnizorul .............................................. valoarea .............................
nr. .............. data ............... furnizorul .............................................. valoarea .............................
II. O perioadã de 60 de zile de la data înregistrãrii la organul vamal a declaraþiei vamale
de import, aferentã materiilor prime (denumirea, cantitatea):
1. .....................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................
Atestarea se referã la importul efectuat de:
Denumirea agentului economic ........................................................... localitatea ..........................,
str. ............................. nr. ............................., judeþul/sectorul ............................., codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. .............................
Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pânã la data de .............................
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