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HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind funcþionarea ºi componenþa Comisiei de eliberare
a autorizaþiei de funcþionare a localurilor în care se prezintã programe de strip-tease sau erotice,
a spaþiilor de comercializare a publicaþiilor cu caracter pornografic ºi a spaþiilor destinate
închirierii sau vânzãrii de filme pornografice, precum ºi procedura de eliberare a acestei autorizaþii
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 19 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea ºi
combaterea pornografiei,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele privind funcþionarea
ºi componenþa Comisiei de eliberare a autorizaþiei de

funcþionare a localurilor în care se prezintã programe de
strip-tease sau erotice, a spaþiilor de comercializare a
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publicaþiilor cu caracter pornografic ºi a spaþiilor destinate

procedura de eliberare a acestei autorizaþii, prevãzute în

închirierii sau vânzãrii de filme pornografice, precum ºi

anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 491.

Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
ANEXÃ

NORME
privind funcþionarea ºi componenþa Comisiei de eliberare a autorizaþiei de funcþionare a localurilor în care se prezintã
programe de strip-tease sau erotice, a spaþiilor de comercializare a publicaþiilor cu caracter pornografic
ºi a spaþiilor destinate închirierii sau vânzãrii de filme pornografice, precum ºi procedura de eliberare
a acestei autorizaþii
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Comisia de eliberare a autorizaþiei de
funcþionare a localurilor în care se prezintã programe de
strip-tease sau erotice, a spaþiilor de comercializare a
publicaþiilor cu caracter pornografic ºi a spaþiilor destinate
închirierii sau vânzãrii de filme pornografice, denumitã în
continuare Comisia, având sediul în clãdirea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, este organismul de specialitate care
elibereazã autorizaþii necesare pentru:
a) funcþionarea localurilor în care se prezintã programe
de strip-tease sau erotice, în conformitate cu prevederile
art. 4 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea ºi
combaterea pornografiei;
b) funcþionarea spaþiilor de comercializare a publicaþiilor
cu caracter pornografic, în conformitate cu prevederile
art. 5 din Legea nr. 196/2003;
c) funcþionarea spaþiilor destinate închirierii sau vânzãrii
de filme pornografice, în conformitate cu prevederile art. 9
din Legea nr. 196/2003.
(2) Comisia este formatã din reprezentanþi ai Ministerului
Culturii ºi Cultelor, Ministerului Administraþiei ºi Internelor ºi
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
CAPITOLUL II
Atribuþiile Comisiei
Art. 2. Ñ Comisia are urmãtoarele atribuþii:
a) examineazã cererile ºi documentele necesare
eliberãrii autorizaþiilor prevãzute la art. 1 alin. (1) ºi decide
eliberarea autorizaþiei sau, dupã caz, respingerea cererii de
eliberare a acesteia;
b) suspendã sau anuleazã autorizaþiile de funcþionare în
cazurile prevãzute în prezentele norme.
Art. 3. Ñ Termenul de valabilitate a autorizaþiei de
funcþionare este de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale.
CAPITOLUL III
Organizarea Comisiei
Art. 4. Ñ (1) Comisia este compusã din 4 persoane,
dupã cum urmeazã:
a) un preºedinte, la nivel de secretar de stat, din cadrul
Ministerului Culturii ºi Cultelor, cu drept de vot, care
asigurã conducerea acesteia;

b) 3 membri desemnaþi, unul de Ministerul Culturii ºi
Cultelor, unul de Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi
unul de Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului.
(2) Reprezentanþii ministerelor prevãzute la alin. (1)
lit. b) sunt desemnaþi de conducãtorii acestora ºi sunt
numiþi prin ordin al ministrului culturii ºi cultelor.
(3) Deciziile Comisiei se adoptã cu votul majoritãþii simple.
În caz de paritate de voturi, votul preºedintelui este hotãrâtor.
(4) Funcþia de secretar al Comisiei este îndeplinitã de
un funcþionar public desemnat prin ordin al ministrului
culturii ºi cultelor.
Art. 5. Ñ (1) Pierderea calitãþii de membru al Comisiei
are loc în urmãtoarele situaþii: revocare, demisie, absenþã
nejustificatã la 3 ºedinþe succesive sau la 6 ºedinþe pe an,
precum ºi în cazul decesului.
(2) Revocarea membrilor Comisiei se face la propunerea
preºedintelui acesteia, prin ordin al ministrului culturii ºi cultelor.
(3) În cazul în care existã unul sau mai multe locuri
vacante în Comisie, preºedintele acesteia, în termen de
15 zile, propune numirea unor noi membri, în condiþiile
art. 4, prin ordin al ministrului culturii ºi cultelor.
CAPITOLUL IV
Funcþionarea Comisiei
Art. 6. Ñ (1) Comisia se întruneºte în ºedinþe ordinare
ºi extraordinare.
(2) ªedinþele ordinare se desfãºoarã lunar sau ori de
câte ori sunt de analizat cel puþin 6 cereri de eliberare a
autorizaþiei.
(3) ªedinþele extraordinare au loc la solicitarea
ministrului culturii ºi cultelor sau a preºedintelui Comisiei.
(4) Ordinea de zi ºi data ºedinþelor ordinare se stabilesc
de preºedintele Comisiei.
(5) Ordinea de zi ºi data ºedinþelor extraordinare se
stabilesc de preºedintele Comisiei sau, dupã caz, de
ministrul culturii ºi cultelor.
(6) Convocarea ºedinþelor Comisiei se face de
preºedinte, prin intermediul secretarului.
(7) Comisia este legal întrunitã în prezenþa a cel puþin
3 membri, din care unul este, în mod obligatoriu,
preºedintele acesteia.
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CAPITOLUL V
Procedura de eliberare a autorizaþiei de funcþionare
Art. 7. Ñ (1) Pentru obþinerea autorizaþiei de
funcþionare, agentul economic solicitant va depune la
secretarul Comisiei o cerere de autorizare care trebuie sã
conþinã urmãtoarele elemente, dupã caz:
a) denumirea agentului economic, forma de organizare
ºi sediul acestuia;
b) codul fiscal al agentului economic solicitant;
c) datele personale ale persoanei care angajeazã legal
agentul economic, respectiv: numele, prenumele, data ºi
locul naºterii, domiciliul actual, funcþia deþinutã.
(2) Cererea va fi semnatã de persoanele care angajeazã
legal agentul economic solicitant ºi va fi însoþitã de
urmãtoarele documente, în copie sau în original, dupã caz:
a) actele constitutive ale persoanei juridice, în copie,
sau, dupã caz, autorizaþia pentru desfãºurarea de cãtre
persoane fizice a unor activitãþi economice în mod
independent ori autorizaþia de înfiinþare ºi funcþionare a
asociaþiei familiale, în copie;
b) certificatul de cazier judiciar eliberat reprezentantului
legal al agentului economic solicitant;
c) date cu privire la spaþiul pentru care se cere
eliberarea autorizaþiei, respectiv: amplasarea, suprafaþa,
reprezentarea graficã;
d) documente prin care se face dovada dotãrii cu
aparate de marcat electronice fiscale, precum ºi numãrul
avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de
avizare a distribuþiei ºi utilizãrii aparatelor de marcat
electronice fiscale, în copie;
e) acordul pentru desfãºurarea activitãþii, dat de
deþinãtorul legal al spaþiului în care se va desfãºura
activitatea, în copie;
f) contractul de închiriere a terenului pe care va fi
amplasatã construcþia sau a clãdirii ce va fi utilizatã cu
scop comercial, dupã caz, în copie;
g) autorizaþia de construire eliberatã de autoritatea
competentã, dupã caz, în copie;
h) documente care atestã îndeplinirea condiþiilor prevãzute
de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 196/2003, dupã caz.
(3) Secretarul Comisiei verificã actele depuse la dosar
în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii
acestuia. În cazul în care dosarul este incomplet, în termen
de 5 zile de la data verificãrii, secretarul Comisiei solicitã
în scris completarea acestuia.
(4) Verificarea condiþiilor prevãzute de art. 4 alin. (2) din
Legea nr. 196/2003 se poate realiza ºi la faþa locului de
cãtre 2 membri ai Comisiei, desemnaþi de preºedintele
acesteia.
Art. 8. Ñ (1) În cazul în care dosarul prezentat de
agentul economic este complet, conform dispoziþiilor art. 7,
secretarul îl transmite preºedintelui Comisiei. Dosarul va fi
supus analizei membrilor Comisiei în cadrul ºedinþei
ordinare.
(2) În termen de 5 zile de la examinare Comisia
comunicã agentului economic solicitant decizia de eliberare
a autorizaþiei de funcþionare sau de respingere a cererii,
dupã caz.
Art. 9. Ñ (1) Comisia elibereazã agenþilor economici ale
cãror cereri au fost declarate admise, prin decizie,
autorizaþia de funcþionare, conform modelului prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezentele norme.
(2) O copie de pe autorizaþia de funcþionare împreunã
cu documentaþia ce a stat la baza eliberãrii acesteia se
arhiveazã la Comisie.
(3) Cererile ºi copiile de pe autorizaþiile emise se vor
înscrie în registre de evidenþã speciale ale Comisiei.
(4) În vederea prelungirii anuale a autorizaþiei de
funcþionare, agentul economic depune la secretarul
Comisiei, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate anterior de un an, o cerere completatã conform
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art. 7 alin. (1) ºi însoþitã de documentele prevãzute la
art. 7 alin. (2).
Art. 10. Ñ Agentul economic a cãrui cerere a fost
respinsã poate ataca decizia Comisiei în condiþiile Legii
contenciosului administrativ nr. 29/1990.
Art. 11. Ñ (1) Autorizaþia de funcþionare se suspendã,
prin decizie motivatã a Comisiei, în urmãtoarele situaþii:
a) când împotriva titularului autorizaþiei sau, dupã caz,
a reprezentantului sãu legal a fost începutã urmãrirea
penalã pentru o infracþiune dintre cele prevãzute de Legea
nr. 196/2003;
b) ca urmare a sãvârºirii de cãtre titularul autorizaþiei,
respectiv de cãtre reprezentantul sãu legal, a unei
contravenþii dintre cele prevãzute de Legea nr. 196/2003,
care a fost constatatã, respectiv sancþionatã, de organele
abilitate printr-un act rãmas definitiv, caz în care organul
de poliþie care a aplicat sancþiunea are obligaþia de a
înºtiinþa Comisia cu privire la mãsura aplicatã, în termen
de 24 de ore de la data rãmânerii definitive a acesteia;
c) când organele competente au constatat desfãºurarea
de cãtre titularul autorizaþiei a altor activitãþi decât cele
pentru care a fost eliberatã autorizaþia.
(2) Suspendarea produce efecte de la data comunicãrii
deciziei adoptate de Comisie.
(3) Suspendarea îºi înceteazã efectele dupã cum
urmeazã:
a) pentru cazul prevãzut la alin. (1) lit. a), la data luãrii
uneia dintre mãsurile prevãzute la art. 11 din Codul de
procedurã penalã sau, dupã caz, la data rãmânerii
definitive a hotãrârii judecãtoreºti de condamnare;
b) pentru cazul prevãzut la alin. (1) lit. b), dupã 6 luni
de la data rãmânerii definitive a actului de constatare ºi
sancþionare a contravenþiei;
c) pentru cazul prevãzut la alin. (1) lit. c), la data
încetãrii activitãþilor desfãºurate de titularul autorizaþiei, care
excedeazã obiectului acesteia.
Art. 12. Ñ (1) Autorizaþia de funcþionare se anuleazã,
prin decizia motivatã a Comisiei, în urmãtoarele cazuri:
a) în baza cererii de renunþare, formulatã de titular sau,
dupã caz, de reprezentantul sãu legal;
b) în cazul în care una dintre condiþiile de acordare a
autorizaþiei nu mai este îndeplinitã;
c) în cazul în care se constatã, pe parcursul
desfãºurãrii activitãþii, cã titularul autorizaþiei nu îndeplineºte
toate condiþiile prevãzute de lege la data eliberãrii
autorizaþiei;
d) ca urmare a sãvârºirii de cãtre titularul autorizaþiei,
respectiv de cãtre reprezentantul sãu legal, într-un interval
de timp de 6 luni, a douã sau mai multe contravenþii dintre
cele prevãzute de Legea nr. 196/2003, care au fost
constatate, respectiv sancþionate, de organele abilitate,
printr-un act rãmas definitiv;
e) ca urmare a condamnãrii titularului autorizaþiei,
respectiv reprezentantului sãu legal, prin hotãrâre
judecãtoreascã definitivã, pentru sãvârºirea unei infracþiuni
dintre cele prevãzute de Legea nr. 196/2003.
(2) Cererea de renunþare la autorizaþie se adreseazã în
scris Comisiei de cãtre titular sau, dupã caz, de cãtre
reprezentantul sãu legal ºi se soluþioneazã în termen de
30 de zile de la data înregistrãrii.
Art. 13. Ñ (1) Persoana cãreia i-a fost anulatã
autorizaþia ca urmare a aplicãrii unei sancþiuni
contravenþionale poate solicita eliberarea unei noi autorizaþii
numai dupã expirarea unui an de la data comunicãrii
mãsurii de anulare, rãmasã definitivã.
(2) Persoana cãreia i-a fost anulatã a doua oarã
autorizaþia ca urmare a aplicãrii unei sancþiuni
contravenþionale poate solicita eliberarea unei noi autorizaþii
numai dupã expirarea a 3 ani de la data comunicãrii
ultimei mãsuri de anulare, rãmasã definitivã.
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ANEXÃ
la norme

Nr. ..................................
Data ...............................
ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

Comisia de eliberare a autorizaþiei de funcþionare a localurilor în care se prezintã programe de strip-tease
sau erotice, a spaþiilor de comercializare a publicaþiilor cu caracter pornografic ºi a spaþiilor destinate închirierii
sau vânzãrii de filme pornografice
AUTORIZAÞIE

Comisia de eliberare a autorizaþiei de funcþionare a localurilor în care se prezintã programe de strip-tease sau
erotice, a spaþiilor de comercializare a publicaþiilor cu caracter pornografic ºi a spaþiilor destinate închirierii sau vânzãrii de
filme pornografice, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea ºi combaterea
pornografiei ºi cu Decizia nr. É............. din data de ................É, autorizeazã agentul economic ..............., având codul
unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerþului ............................................, cu sediul în localitatea ................................,
str. ......................., nr. ............., judeþul/sectorul ...................., sã desfãºoare urmãtoarele activitãþi: ........................................
...........................................................................................................................................................................................................
Preºedintele Comisiei,
.....................................................

ACTE
ALE

VIZÃ
ANUALÃ

VIZÃ
ANUALÃ

VIZÃ
ANUALÃ

VIZÃ
ANUALÃ

........./20.........

........./20.........

........./20.........

........./20.........

VIZÃ
ANUALÃ

VIZÃ
ANUALÃ

VIZÃ
ANUALÃ

VIZÃ
ANUALÃ

........./20.........

........./20.........

........./20.........

........./20.........

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL COMUNICAÞIILOR ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei
nr. 423/2003 privind categoriile de frecvenþe radioelectrice a cãror utilizare este liberã
ºi regimul armonizat de utilizare a acestora
În temeiul art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a
comunicaþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 591/2002, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 88/2003 privind
echipamentele radio ºi echipamentele terminale de telecomunicaþii ºi recunoaºterea mutualã a conformitãþii acestora, cu
modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei,
ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei emite prezentul ordin.
Art. I. Ñ Anexa la Ordinul ministrului comunicaþiilor ºi
tehnologiei informaþiei nr. 423/2003 privind categoriile de
frecvenþe radioelectrice a cãror utilizare este liberã ºi regimul

armonizat de utilizare a acestora, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
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1. Punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”1. Dispozitive cu razã micã de acþiune destinate aplicaþiilor nespecifice:
Banda de frecvenþe

6765Ñ6795 kHz
13553Ñ13567 kHz
26957Ñ27283 kHz
40,660Ñ40,700 MHz
138,20Ñ138,45 MHz
433,050Ñ434,790 MHz
868,000Ñ868,600 MHz
868,700Ñ869,200 MHz
869,400Ñ869,650 MHz
869,700Ñ870,00 MHz
2400Ñ2483,5 MHz
5725Ñ5875 MHz
24,05Ñ24,25 GHz

Interfaþa radio

RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001Ò

2. Punctul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”11. Radiomicrofoane:
Banda de frecvenþe

30,01Ñ30,3 MHz
0,30,5Ñ32,15 MHz
,32,45Ñ33,1 MHz
174,5Ñ175 MHz
182Ñ183 MHz
190Ñ191 MHz
198Ñ199 MHz
206Ñ207 MHz
214Ñ215 MHz
646Ñ647 MHz
654Ñ655 MHz
662Ñ663 MHz
670Ñ671 MHz
678Ñ679 MHz
686Ñ687 MHz
694Ñ695 MHz
702Ñ703 MHz
710Ñ711 MHz
718Ñ719 MHz
726Ñ727 MHz
734Ñ735 MHz
742Ñ743 MHz
750Ñ751 MHz
758Ñ759 MHz
863Ñ865 MHz
Art. II. Ñ Ordinul ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei
informaþiei nr. 423/2003, cu modificãrile ºi completãrile

Interfaþa radio

RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR
RO-IR

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011Ò

aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica

Bucureºti, 6 aprilie 2004.
Nr. 137.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 358/23.IV.2004

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind intrarea în vigoare a Convenþiei dintre România ºi Republica Azerbaidjan pentru evitarea
dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital
În baza art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 30 din Convenþia dintre România ºi Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei
impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital, semnatã la Baku la 29 octombrie
2002, ratificatã prin Legea nr. 366/2003,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Începând cu data de 1 ianuarie 2005 se
aplicã prevederile Convenþiei dintre România ºi Republica
Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri ºi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ºi pe
capital, semnatã la Baku la 29 octombrie 2002, ratificatã
prin Legea nr. 366/2003, ca urmare a intrãrii în vigoare a
acesteia la data de 29 ianuarie 2004, prin îndeplinirea
procedurii stipulate la art. 30 din convenþie.

Art. 2. Ñ Direcþia generalã de politici ºi legislaþie privind
veniturile bugetului general consolidat, Direcþia generalã de
administrare a marilor contribuabili ºi direcþiile generale ale
finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 martie 2004.
Nr. 484.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 1.849/2003
privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie,
ºi a Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare
financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adãugatã
În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 155 alin. (4) ºi al art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Articolul 1 din Ordinul ministrului finanþelor
publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor
tipizate cu regim special, comune pe economie, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din
13 ianuarie 2004, se completeazã cu un nou alineat,
alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
”(4) Dupã data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pe
facturile fiscale întocmite pe formularele personalizate, la
rubrica ”furnizorÒ, sub datele personalizate, se înscriu:
a) numele ºi adresa persoanei stabilite în strãinãtate, în
cazul facturii fiscale emise prin autofacturare, conform
prevederilor art. 155 alin. (4) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal ºi pct. 60 de la titlul VI din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004;
b) numele persoanei stabilite în strãinãtate pe care o
reprezintã ºi codul de identificare fiscalã atribuit pentru
persoana stabilitã în strãinãtate, în cazul facturii fiscale
emise de reprezentantul fiscal, conform prevederilor pct. 54

alin. (7) lit. b) de la titlul VI din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004.Ò
Art. II. Ñ Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiarcontabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea
adãugatã, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 73 din 28 ianuarie 2004, se modificã dupã
cum urmeazã:
1. La anexa nr. 1 punctul 2, primul alineat va avea
urmãtorul cuprins:
”2. Se întocmeºte pe formulare tipizate sau cu ajutorul
tehnicii de calcul, cu respectarea modelului formularului
tipizat, în 3 exemplare, având paginile numerotate, la
livrarea bunurilor supuse executãrii silite, de cãtre
executorul emitent, pe baza avizului de însoþire a mãrfii sau
a altor documente ºi se semneazã de executorul emitent,
furnizor (debitor/garant) ºi cumpãrãtor (adjudecatar).Ò
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2. La anexa nr. 2 punctul 2, primul alineat va avea
urmãtorul cuprins:
”2. Se întocmeºte într-un exemplar, pe formulare tipizate
sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului
formularului tipizat, având paginile numerotate, în care se
înregistreazã, fãrã ºtersãturi ºi spaþii libere, elementele
necesare pentru determinarea corectã a T.V.A. colectate.Ò
3. La anexa nr. 3 punctul 2, primul alineat va avea
urmãtorul cuprins:
”2. Se întocmeºte într-un exemplar, pe formulare tipizate
sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului
formularului tipizat, având paginile numerotate, în care se
înregistreazã, fãrã ºtersãturi ºi spaþii libere, elementele
necesare pentru determinarea corectã a T.V.A. deductibile,
pe baza documentelor prevãzute la art. 145 alin. (8) ºi (9)
din Codul fiscal.Ò
4. La anexa nr. 4 punctul 1, prima liniuþã va avea
urmãtorul cuprins:
”Ð ca document de centralizare zilnicã a vânzãrilor
(încasãrilor) pentru care nu se emite facturã fiscalã sau

alte documente legal aprobate, potrivit art. 155 alin. (9) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ºi numai în
situaþia în care unitãþile respective nu au obligaþia, conform
legii, sã utilizeze aparate de marcat electronice fiscale;Ò
5. La anexa nr. 4 punctul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”2. Se întocmeºte într-un exemplar, pe formulare tipizate
sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului
formularului tipizat, având paginile numerotate, de
compartimentul financiar-contabil, pe baza monetarelor sau
a documentelor de centralizare a vânzãrilor (încasãrilor) pe
unitãþi.Ò
6. La anexa nr. 5 punctul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”2. Se întocmeºte într-un exemplar, pe formulare tipizate
sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului
formularului tipizat, având paginile numerotate, de
compartimentul financiar-contabil, pe baza datelor din
contabilitate.Ò
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 9 aprilie 2004.
Nr. 527.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoare adãugatã cumpãrãtorilor,
persoane fizice, care nu sunt stabiliþi în România
În temeiul art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 1.574/2003
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu
modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind restituirea taxei pe
valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu
sunt stabiliþi în Româna, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene, Direcþia generalã de administrare a marilor

contribuabili ºi administraþiile finanþelor publice ale
sectoarelor municipiului Bucureºti vor lua mãsuri pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 9 aprilie 2004.
Nr. 528.
ANEXÃ

NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliþi în România
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. Ñ (1) Conform prevederilor art. 143 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt
scutite de taxa pe valoarea adãugatã livrãrile de bunuri
expediate sau transportate în afara României de
cumpãrãtorul care nu este stabilit în România sau în contul
sãu, cu excepþia bunurilor transportate de cumpãrãtorul
însuºi ºi folosite la echiparea ori aprovizionarea
ambarcaþiunilor de agrement ºi avioanelor de turism sau a
oricãrui mijloc de transport de uz privat. Scutirea de taxa

pe valoarea adãugatã se realizeazã, în conformitate cu
prevederile art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, prin
restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii
care nu sunt stabiliþi în România, în condiþiile prevãzute de
prezentele norme, cu respectarea condiþiilor ºi limitelor
prevãzute de reglementãrile vamale în vigoare.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se considerã
cumpãrãtor care nu este stabilit în România persoana fizicã,
indiferent de naþionalitate, al cãrei domiciliu stabil sau
reºedinþã nu se aflã în România. În înþelesul prezentei
prevederi domiciliu stabil sau reºedinþã este locul menþionat
pe cartea de identitate, paºaport sau alt document
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recunoscut ca atare de statul român. Cumpãrãtorul care nu
este stabilit în România este denumit în continuare
cumpãrãtor strãin.
(3) Dovada exportului se face pe baza facturii fiscale
vizate de organele vamale.
CAPITOLUL II
Condiþii de restituire ºi autorizare
Art. 2. Ñ (1) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã
poate fi efectuatã în cazul în care sunt îndeplinite
cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) cumpãrãtorul sã nu fie stabilit în România;
b) bunurile sã fie expediate sau transportate în afara
României înainte de a se încheia cea de-a treia lunã
urmãtoare celei în cursul cãreia s-a fãcut achiziþionarea
bunurilor;
c) valoarea globalã a bunurilor achiziþionate, inclusiv
taxa pe valoarea adãugatã, sã depãºeascã contravaloarea
în monedã naþionalã a 2,5 milioane de lei;
d) bunurile sã nu fie prohibite sau restricþionate la
scoaterea din þarã, potrivit reglementãrilor legale;
e) bunurile sã fie cumpãrate de la magazinele din
reþeaua de vânzare cu amãnuntul autorizate sã efectueze
vânzãri de bunuri care conferã cumpãrãtorilor strãini dreptul
de a solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã;
f) scoaterea din þarã a bunurilor sã fie efectuatã prin
birourile vamale care funcþioneazã în incinta aeroporturilor
internaþionale.
(2) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
este limitat pentru bunurile achiziþionate de la acelaºi
magazin, a cãror valoare globalã, inclusiv taxa pe valoarea
adãugatã, conform facturii fiscale, este superioarã sumei de
2,5 milioane lei. Cumpãrãtorul strãin poate solicita
restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente mai multor
facturi fiscale, dacã suma globalã a fiecãrei facturi este
superioarã sumei de 2,5 milioane lei.
Art. 3. Ñ (1) Pentru livrãrile de bunuri cãtre
cumpãrãtorii strãini, care depãºesc suma de 2,5 milioane lei,
magazinul autorizat are obligaþia:
a) sã emitã facturã fiscalã ºi sã încaseze de la
cumpãrãtorul strãin contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa
pe valoarea adãugatã;
b) sã emitã ºi sã completeze în douã exemplare
formularul ”Document de restituire a taxei pe valoarea
adãugatã cumpãrãtorilor strãiniÒ, prezentat în anexa nr. 1
la prezentele norme. Originalul documentului de restituire a
taxei pe valoarea adãugatã împreunã cu originalul facturii
fiscale vor fi înmânate cumpãrãtorului strãin, iar cel de-al
doilea exemplar va rãmâne la unitatea autorizatã. Unitatea
autorizatã poate fi ori magazinul, dacã este o unitate
comercialã de sine stãtãtoare, ori unitatea comercialã care
are mai multe magazine ca puncte de lucru.
(2) Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea
adãugatã în momentul scoaterii din þarã a bunului,
cumpãrãtorul strãin prezintã organelor vamale bunurile
cumpãrate, însoþite de originalul facturii fiscale, documentul
care atestã achitarea contravalorii bunurilor ºi originalul
documentului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã.
(3) Organele vamale verificã:
a) concordanþa dintre datele prevãzute în documentul de
restituire, referitoare la cumpãrãtor, ºi datele din actele de
identificare a persoanei care se prezintã la organele
vamale;
b) concordanþa dintre datele prevãzute în documentul de
restituire, factura fiscalã ºi bunurile prezentate;
c) încadrarea în termenul prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. b).
(4) Certificarea ieºirii bunurilor din þarã poate fi refuzatã
de organele vamale dacã:
a) formularul nu este completat corespunzãtor normelor
legale în vigoare de cãtre vânzãtor;

b) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului
vamal sau nu corespund cu bunurile menþionate în factura
fiscalã;
c) valoarea bunurilor din factura fiscalã emisã de
vânzãtor nu depãºeºte 2,5 milioane lei;
d) datele din documentul de restituire nu corespund cu
datele din actele de identificare a cumpãrãtorului strãin ºi
cu datele din factura fiscalã.
(5) Dupã verificare organele vamale vizeazã documentul
de restituire a taxei pe valoarea adãugatã ºi factura fiscalã,
pe care le returneazã cumpãrãtorului strãin.
(6) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor
strãini poate fi efectuatã de:
a) unitãþile autorizate sã restituie taxa pe valoarea
adãugatã în punctele de trecere a frontierei de stat ale
aeroporturilor internaþionale. Acestea vor reþine din suma
de restituit un comision în lei de pânã la 30% din taxa pe
valoarea adãugatã solicitatã a fi restituitã. Comisionul este
scutit de taxa pe valoarea adãugatã cu drept de deducere,
conform art. 143 alin. (1) lit. b) ºi p) din Legea
nr. 571/2003, ºi se recupereazã prin decontul de taxã pe
valoarea adãugatã conform prevederilor art. 8;
b) magazinele autorizate care au efectuat vânzarea
bunurilor. Restituirea se poate efectua atât cãtre
cumpãrãtorul strãin, cât ºi cãtre orice altã persoanã care
prezintã documentele prevãzute la alin. (7). Magazinele nu
pot efectua restituirea taxei pe valoarea adãugatã decât
pentru bunurile vândute în propria unitate. Magazinele vor
efectua restituirea taxei pe valoarea adãugatã integral cãtre
cumpãrãtorii strãini, fãrã a se reþine comision.
(7) Documentele pe baza cãrora se poate solicita
restituirea taxei pe valoarea adãugatã sunt:
a) documentul de restituire, vizat de organele vamale
care funcþioneazã în incinta aeroporturilor internaþionale;
b) factura fiscalã vizatã de organele vamale, însoþitã de
documentul care atestã achitarea contravalorii bunurilor.
(8) Taxa pe valoarea adãugatã se restituite în lei.
Sumele restituite în lei, reprezentând taxa pe valoarea
adãugatã, pot fi:
a) scoase din România în limitele prevãzute în
reglementãrile privind operaþiunile valutare;
b) depuse la organele vamale, contra chitanþei de
consemnare, pentru acele sume care depãºesc limitele
legale de scoatere din þarã conform reglementãrilor în
vigoare;
c) convertite în valutã la punctele de schimb valutar
existente în punctele de control pentru trecerea frontierei
de stat. Convertirea sumelor se face în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
CAPITOLUL III
Procedura de autorizare a magazinelor care efectueazã
vânzarea ºi, dupã caz, restituirea taxei pe valoarea
adãugatã
Art. 4. Ñ Autorizarea magazinelor care efectueazã
vânzarea de bunuri cumpãrãtorilor stabiliþi în strãinãtate ºi
restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor
vândute în propria unitate, precum ºi autorizarea unitãþilor
în vederea restituirii taxei pe valoarea adãugatã în punctele
de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor
internaþionale se realizeazã de cãtre direcþiile generale ale
finanþelor publice judeþene în a cãror razã teritorialã sunt
înregistrate ca plãtitori de impozite ºi taxe sau, dupã caz,
de cãtre Direcþia generalã de administrare a marilor
contribuabili ºi administraþiile finanþelor publice ale
sectoarelor municipiului Bucureºti, în cazul în care unitãþile
solicitante sunt înregistrate ca plãtitori de impozite ºi taxe
la acestea. Autorizaþiile emise sunt valabile 2 ani
calendaristici începând cu data obþinerii autorizãrii. Dupã
expirarea acestui termen unitãþile care doresc sã fie
autorizate trebuie sã solicite o altã autorizaþie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 358/23.IV.2004
Art. 5. Ñ (1) Magazinele din reþeaua de vânzare cu
amãnuntul trebuie sã fie autorizate atât pentru vânzarea de
bunuri pentru care se acordã dreptul de restituire a taxei
pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini, cât ºi pentru
restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente acestor
vânzãri. Magazinele, dacã sunt unitãþi de sine stãtãtoare,
sau unitatea comercialã care are mai multe magazine ca
puncte de lucru trebuie sã depunã o cerere de autorizare
la organele fiscale prevãzute la art. 4, conform modelului
prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.
(2) Cererea va fi semnatã de persoanele care
angajeazã legal unitatea solicitantã ºi va fi însoþitã de:
a) copie de pe documentul care atestã calitatea de
plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
b) copie de pe documentul de înregistrare fiscalã a
unitãþii care solicitã autorizarea;
c) copie de pe documentul de înregistrare la organul
fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã magazinul pentru
care se solicitã autorizarea;
d) copie de pe documentele de achiziþionare ºi
înregistrare în evidenþa unitãþii a aparatelor de marcat
electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se
solicitã autorizarea.
(3) În situaþia în care unitãþile comerciale care au mai
multe magazine ca puncte de lucru doresc sã autorizeze
ºi alte magazine, trebuie sã solicite pentru acestea o altã
autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.
(4) Pe baza cererii ºi a documentelor anexate, organele
fiscale pot aproba ºi emite autorizaþii conform modelului din
anexa nr. 3 la prezentele norme. Termenul de soluþionare
a cererilor este de 30 de zile de la data depunerii.
Neprezentarea documentelor prevãzute la alin. (2) atrage
respingerea cererii, care va fi comunicatã unitãþii solicitante.
(5) Autorizaþiile emise magazinelor se înregistreazã
într-un registru al cãrui model este prezentat în anexa
nr. 4 la prezentele norme. Acest registru va fi completat,
parafat, numerotat ºi pãstrat de organul fiscal.
(6) Direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene,
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili ºi
administraþiile finanþelor publice ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, care au eliberat autorizaþii, vor transmite în
termen de 3 zile de la autorizare organelor fiscale
interesate, în a cãror razã teritorialã se aflã amplasate
magazinele aparþinând unitãþii autorizate, lista cuprinzând
unitãþile comerciale ºi magazinele care au fost autorizate,
conform modelului din anexa nr. 5 la prezentele norme.
(7) Documentul de restituire a taxei pe valoarea
adãugatã cumpãrãtorilor strãini va fi tipãrit de Compania
Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A. pe bazã de
comenzi scrise aprobate de organele fiscale. Modelul
comenzilor este prezentat în anexa nr. 6 la prezentele
norme. Distribuirea formularelor comandate se face contra
cost de Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.,
cu alocarea unei plaje speciale de serii ºi numere pentru
fiecare unitate autorizatã. Evidenþa documentelor de
restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor
strãini se þine cu ajutorul documentului ale cãrui model
este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme.
(8) O nouã comandã de formulare va fi condiþionatã de
justificarea utilizãrii formularelor achiziþionate anterior, prin
prezentarea evidenþei întocmite conform anexei nr. 7, vizatã
de organele fiscale care emit autorizaþiile conform
prezentelor norme.
(9) Dupã obþinerea autorizaþiei magazinul va afiºa la loc
vizibil sigla ” TAX FREEÒ, conform modelului prezentat în
anexa nr. 8 la prezentele norme. Sigla va avea
dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se
înscriu cuvintele ”TAX FREEÒ cu majuscule având înãlþimea
de minimum 5 cm.
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CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare a unitãþilor în vederea restituirii
taxei pe valoarea adãugatã în punctele de trecere a
frontierei de stat ale aeroporturilor internaþionale
Art. 6. Ñ (1) Conform prevederilor art. 3 alin. (6) lit. a),
restituirea taxei pe valoarea adãugatã poate fi efectuatã în
punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor
internaþionale de cãtre unitãþile autorizate în acest sens.
(2) În vederea solicitãrii autorizãrii unitãþile trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã fie înregistrate ca plãtitori de taxã pe valoarea
adãugatã de cel puþin 12 luni;
b) sã nu aibã obligaþii bugetare restante, reprezentând
taxe, contribuþii, inclusiv contribuþiile individuale ale
salariaþilor ºi orice alte venituri bugetare, cu excepþia celor
eºalonate ºi/sau reeºalonate la platã, înainte de depunerea
cererii de autorizare;
c) în obiectul de activitate sã fie menþionatã ºi
activitatea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
cumpãrãtorilor strãini.
(3) Cererea de autorizare, al cãrei model este prezentat
în anexa nr. 9 la prezentele norme, se depune de cãtre
unitatea solicitantã la organele fiscale prevãzute la art. 4 ºi
este însoþitã de urmãtoarele documente:
a) copie de pe statutul unitãþii sau de pe actul
constitutiv al acesteia;
b) copie de pe documentul care atestã calitatea de
plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
c) certificat de atestare fiscalã.
(4) Pe baza cererii ºi a documentelor anexate, organele
fiscale pot aproba ºi emite autorizaþia pentru activitatea de
restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor
strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la
prezentele norme, în punctele de trecere a frontierei de
stat ale aeroporturilor internaþionale.
(5) Autorizaþiile emise se înregistreazã într-un registru,
al cãrui model este prezentat în anexa nr. 11 la prezentele
norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat ºi
pãstrat de organul fiscal care a emis autorizaþia.
(6) Unitãþile autorizate pot efectua restituirea de taxã pe
valoarea adãugatã atât prin puncte de lucru proprii situate
în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor
internaþionale, cât ºi prin alte unitãþi mandatate care au
puncte de lucru în punctele de trecere a frontierei de stat
ale aeroporturilor internaþionale. În înþelesul prezentei
prevederi, unitãþile mandatate sunt persoanele juridice
mandatate pe baze contractuale de cãtre unitãþile anterior
autorizate, pentru ca acestea sã efectueze restituirea taxei
pe valoarea adãugatã în punctele de trecere a frontierei de
stat ale aeroporturilor internaþionale, în numele unitãþilor
anterior autorizate.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 7. Ñ (1) Unitãþile autorizate conform prevederilor
cap. III ºi IV au obligaþia sã întocmeascã semestrial
Situaþia privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã,
efectuatã cumpãrãtorilor strãini, conform modelului prezentat
în anexa nr. 12 la prezentele norme.
(2) Situaþia va fi transmisã organului fiscal care a emis
autorizaþia, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare încheierii
semestrului în cauzã.
Art. 8. Ñ (1) În vederea restituirii taxei pe valoarea
adãugatã în punctele de trecere a frontierei de stat ale
aeroporturilor internaþionale cumpãrãtorilor strãini, unitãþile
autorizate prevãzute la cap. IV vor evidenþia taxa pe
valoarea adãugatã efectiv restituitã cumpãrãtorilor strãini ºi
comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea
adãugatã în formularul ”Decont privind taxa pe valoarea
adãugatãÒ, la rândul 16, indiferent dacã restituirea este
efectuatã prin puncte de lucru proprii sau prin alte unitãþi
mandatate. Sumele înscrise în decont se justificã cu
documentele prevãzute în prezentele norme.
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(2) Unitãþile mandatate nu reflectã în decontul propriu
de taxã pe valoarea adãugatã sumele care fac obiectul
restituirii taxei. Acestea sunt obligate sã transmitã unitãþilor
autorizate, în termen de 5 zile lucrãtoare de la sfârºitul
fiecãrei luni, documentele în original ce fac obiectul
restituirii de taxã pe valoarea adãugatã ºi un borderou cu
plãþile efectuate în cursul fiecãrei luni. Unitãþile mandatate
vor pãstra o copie de pe documentul de restituire a taxei
pe valoarea adãugatã în evidenþa proprie. Activitatea
desfãºuratã de unitãþile mandatate constituie prestare de

servicii, iar veniturile obþinute din aceastã activitate nu sunt
scutite de taxa pe valoarea adãugatã.
(3) Magazinele autorizate, prevãzute la cap. III, vor
înscrie în decontul de taxã pe valoarea adãugatã, la
rândul 16, taxa efectiv restituitã cumpãrãtorilor strãini, pe
care o justificã cu documentele de restituire a taxei pe
valoarea adãugatã, prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b).
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1Ñ12 fac parte integrantã din
prezentele norme.
ANEXA Nr. 1
la norme

DOCUMENT

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini*)
Nr............................ data....................
1. Valoarea bunurilor din factura fiscalã
nr. ................ din data .................
2. Valoarea taxei pe valoarea adãugatã de restituit
•

‚

CUMPÃRÃTOR

VÂNZÃTOR

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Numele ºi prenumele:
Data ºi locul naºterii:
Þara de domiciliu:
Numãrul paºaportului/documentului de identitate:
Data emiterii paºaportului/documentului de identitate:

Denumirea societãþii:
Adresa:
Numãrul de înregistrare fiscalã:
Data vânzãrii:
Organul fiscal la care este înregistrat vânzãtorul:

Semnãtura ºi ºtampila
..........................................
ƒ
CONFIRMAREA DE CÃTRE AUTORITATEA VAMALÃ A SCOATERII DIN ÞARÃ A BUNURILOR

Biroul vamal:
Codul biroului vamal:
Numãrul ºi data înregistrãrii:
Semnãtura ºi ºtampila
.................................................
„
UNITATEA AUTORIZATÃ SÃ EFECTUEZE RESTITUIREA TAXEI PE VALOAREA ADÃUGATÃ

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea unitãþii:
Adresa:
Numãrul de înregistrare fiscalã:
Organul fiscal la care este înregistratã unitatea:
Data restituirii:
Semnãtura ºi ºtampila unitãþii
.......................................

Semnãtura pentru primirea sumei,
.....................................

*) Instrucþiuni de completare a anexei nr. 1 intitulate ”Document de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãiniÒ
1. Formularul ”Document de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãiniÒ se emite ºi se completeazã în douã exemplare de
cãtre unitatea autorizatã. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã împreunã cu originalul facturii fiscale vor fi înmânate
cumpãrãtorului strãin, iar cel de-al doilea exemplar va rãmâne la unitatea autorizatã. Unitatea autorizatã poate fi ori magazinul, dacã este o unitate
comercialã de sine stãtãtoare, ori unitatea comercialã care are mai multe magazine ca puncte de lucru.
2. Punctele 1 ºi 2 din anexã se completeazã de cãtre unitatea vânzãtoare.
3. Casetele nr. 1 ºi 2 se vor completa ºi se vor semna de cãtre unitatea vânzãtoare, care dã dreptul cumpãrãtorilor strãini la restituirea taxei
pe valoarea adãugatã în urma achiziþionãrii unor bunuri.
4. Caseta nr. 3 va fi completatã de cãtre organele vamale.
5. Autoritatea vamalã poate refuza certificarea ieºirii bunurilor dacã:
Ñ formularul nu este completat corespunzãtor de cãtre vânzãtor, respectiv pct. 1 ºi 2 ºi casetele nr. 1 ºi 2 din anexa în cauzã (nu este
admisã completarea ulterioarã);
Ñ bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile menþionate în factura fiscalã;
Ñ valoarea bunurilor din factura vânzãtorului nu depãºeºte 2,5 milioane lei;
Ñ datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumpãrãtorului strãin ºi cu datele din factura fiscalã;
Ñ bunurile nu sunt expediate sau transportate în afara României înainte de a se încheia cea de-a treia lunã urmãtoare celei în cursul cãreia
s-a fãcut livrarea.
6. Caseta nr. 4 va fi completatã de cãtre unitatea autorizatã sau, dupã caz, de magazinul autorizat sã efectueze restituirea taxei pe valoarea
adãugatã. În aceastã casetã semneazã atât unitatea autorizatã/magazinul sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã, cât ºi persoana care
primeºte suma restituitã.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 358/23.IV.2004

11
ANEXA Nr. 2
la norme

CERERE

de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordã dreptul de restituire
a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini, precum ºi pentru restituirea taxei
pe valoarea adãugatã aferente acestor vânzãri
......................................................, cu sediul în ........................., judeþul/sectorul ..............., str. ............................
(persoana juridicã)

nr. ........, codul poºtal .................., telefon ....................., telex/fax ....................., numãr de înregistrare fiscalã
........................, reprezentatã prin ......................................., domiciliat în ....................................., str. .................................
nr. .........., posesor al ...................................... seria .............. nr. .............., eliberat de ................................., având funcþia
(actul de identitate)

de .............................., solicit eliberarea autorizaþiei pentru magazinele/unitãþile comerciale din ............................,
judeþul/sectorul ...................., str. .............................. nr. ......., codul poºtal .............., telefon .............., telex/fax ............... .

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

(semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. 3
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului ..................................
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili
Administraþia finanþelor publice a sectorului ................................

AUTORIZAÞIE

Nr. .......... din ........................
(ziua, luna, anul)

Se autorizeazã ...................................................................................................................................................................,
(persoana juridicã)

cu sediul în ......................, str. ................................ nr. ........, judeþul/sectorul ......................, codul poºtal .................,
telex/fax ......................., numãr de înregistrare fiscalã ..........................., sã efectueze vânzãri de bunuri cumpãrãtorilor
care nu sunt stabiliþi în România, care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã, ºi sã restituie taxa pe
valoarea adãugatã aferentã acestor vânzãri prin urmãtoarele magazine: .............................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(se vor menþiona denumirea ºi adresa exactã a fiecãrui magazin aparþinând unitãþii care a solicitat autorizaþia)

Autorizarea s-a fãcut în baza cererii nr. ............... din ...................... ºi a documentaþiei prezentate, înregistratã
la Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului ............................../Direcþia generalã de administrare a marilor
contribuabili/Administraþia finanþelor publice a sectorului .................... .

Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberãrii

Director executiv/ªef al Administraþiei finanþelor publice a sectorului .........,
.......................................................................................................................
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ANEXA Nr. 4
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului ......................
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili
Administraþia finanþelor publice a sectorului ....................

REGISTRUL

pentru evidenþa autorizaþiilor emise unitãþilor comerciale care efectueazã atât vânzãri de bunuri cumpãrãtorilor strãini
care pot solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã, cât ºi restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente acestor
vânzãri cãtre cumpãrãtorii strãini
Autorizaþia

Unitatea comercialã autorizatã

Sediul

Nr. Data Denumirea

1

2

3

Localitatea

Str.

Nr.

Judeþul/
sectorul

4

5

6

7

Magazinul autorizat

Nr. de
înregistrare
fiscalã

Organul
fiscal la
care este
înregistratã

Numãrul
magazinelor
autorizate

9

10

8

Sediul

Denumirea

11

Localitatea

Str.

Nr.

Judeþul/
sectorul

12

13

14

15

Prezentul registru conþine ............................... pagini numerotate de la 1 la .................., fiecare filã fiind
parafatã/ºtampilatã în data de .......................... .
Director executiv/ªef al Administraþiei finanþelor publice a sectorului .........,
..............................
(semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. 5
la norme
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului ..................
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili
Administraþia finanþelor publice a sectorului ...........................
LISTA

cuprinzând unitãþile comerciale ºi magazinele care au fost autorizate sã efectueze vânzãri
pentru care se acordã restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini
Autorizaþia

Unitatea comercialã autorizatã

Sediul

Nr. Data Denumirea

1

2

3

Localitatea

Str.

Nr.

Judeþul/
sectorul

4

5

6

7

Magazinul autorizat

Nr. de
înregistrare
fiscalã

8

Organul
fiscal la
care este
înregistratã

Numãrul
magazinelor
autorizate

9

10

Sediul

Denumirea

11

Localitatea

Str.

Nr.

Judeþul/
sectorul

12

13

14

15

Director executiv/ªef al Administraþiei finanþelor publice a sectorului ..............,
...........................................................................................................................
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ANEXA Nr. 6
la norme
N O T Ã D E C O M A N D Ã Nr. ........../....................

pentru Documentul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini
Denumirea unitãþii autorizate ......................................................................................
Numãrul de înregistrare fiscalã ..................................................................................
Numãrul autorizaþiei/data .............................................................................................
Sediul: localitatea .............................., str. .............................. nr. ....., sectorul .....,
judeþul ...................., telefon ....................
Cantitatea solicitatã

U.M.

Preþul unitar

Valoarea totalã

T.V.A.

1

2

3

4

5

................................................
(semnãtura ºi ºtampila solicitantului)

Aprobat
Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului ..................../
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili/
Administraþia finanþelor publice a sectorului ..........................
Data aprobãrii comenzii ...........................................................
Numãrul documentelor aprobate .............................................
Seria .........................................................................................
Modalitatea de platã ................................................................
...............................
(semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. 7
la norme
EVIDENÞA

achiziþionãrii ºi utilizãrii documentelor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini,
în luna .................... anul ..........

Denumirea unitãþii autorizate ..............................
Data ..............................
Sediul: localitatea .............................., str. .............................. nr. .........., sectorul .........., judeþul ....................,
numãrul de înregistrare fiscalã ..............................
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Explicaþii

Numãrul documentelor de restituire

Stoc la începutul lunii
Achiziþii în cursul lunii
TOTAL I (rândul 1 + rândul 2)
Cantitatea utilizatã în cursul lunii
Cantitatea anulatã în cursul lunii
TOTAL II (rândul 4 + rândul 5)
Stoc la sfârºitul lunii (rândul 3 Ð rândul 6)
Semnãtura ºi ºtampila unitãþii
........................................
Data
..............................
Verificat de organul fiscal
Semnãtura ..............................
Data ..............................
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ANEXA Nr. 8
la norme

MODELUL SIGLEI

ANEXA Nr. 9
la norme
CERERE

de autorizare a activitãþii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini la punctele
de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaþionale
......................................, cu sediul în ..............................., judeþul/sectorul ....................., str. ....................,...........
(persoana juridicã)

nr. ............, codul poºtal ........................, telefon ................................, telex/fax ..................................., numãr de înregistrare
fiscalã ........................., reprezentatã prin ..............................., domiciliat/domiciliatã în ...................., str. .................................
nr. ......., posesor/posesoare al/a .................................... seria ..................... nr. ................., eliberat de ...................................,
(actul de identitate)

având funcþia de .........................., solicit eliberarea autorizaþiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adãugatã
cumpãrãtorilor strãini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaþionale ............................................
...........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... .
(se va menþiona punctul de control pentru trecerea frontierei de stat unde este situat fiecare punct de lucru pentru care se solicitã autorizarea)

Data .................
.................................
(semnãtura ºi ºtampila)
ANEXA Nr. 10
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului ....................
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili
Administraþia finanþelor publice a sectorului ..............................
AUTORIZAÞIE

Nr. ................... din ..............................
(ziua, luna, anul)

Se autorizeazã .............................................................., cu sediul în .......................................................................,
(unitatea)
str. ............................... nr. ......, judeþul/sectorul ....................., codul poºtal .................., telex/fax .................., numãr de
înregistrare fiscalã ..................., sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini la punctele de
trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaþionale din ......................, începând cu data de .................., cu
obligativitatea respectãrii reglementãrilor în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.
Autorizarea s-a fãcut în baza cererii nr. ................ din .................... ºi a documentaþiei prezentate, înregistratã la
Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului .................../Direcþia generalã de administrare a marilor
contribuabili/Administraþia finanþelor publice a sectorului ........ .
Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberãrii
Director executiv/ªef al Administraþei finanþelor publice a sectorului .........,
.....................................................................................................................
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ANEXA Nr. 11
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului ÉÉ.........
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili
Administraþia finanþelor publice a sectorului É..................É
REGISTRUL

pentru evidenþa autorizaþiilor emise unitãþilor care restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini
la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internaþionale
Autorizaþia

Unitatea autorizatã
Sediul

Nr.

Data

Localitatea
1

Str.

Nr.

Judeþul/
Sectorul

Nr.
de
înregistrare
fiscalã

5

6

7

8

Denumirea

2

3

4

Organul
fiscal la
care este
înregistratã
9

Numãrul

10

Punctele
de lucru
care
efectueazã
restituirea*)
11

Prezentul registru conþine É...............É pagini numerotate de la 1 la É..........É, fiecare filã fiind
parafatã/ºtampilatã în data de É...............É .
Director executiv/ªef al Administraþiei finanþelor publice a sectorului É..........É ,
É..........................................................................É
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Se va menþiona ºi dacã punctele de lucru sunt ale unitãþii autorizate sau ale unitãþilor mandatate de aceasta.

ANEXA Nr. 12
la norme

Unitatea autorizatã ......................................................
Numãrul de înregistrare fiscalã ..................................
Organul fiscal .............................................................
SITUAÞIE

privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã, efectuatã cumpãrãtorilor strãini în semestrul ...... anul .........
Document
de restituire

Cumpãrãtor
Nr.
crt.

1

Document
de vânzare

Taxa pe
valoarea adãugatã
Valoare

Numele
ºi prenumele

Þara

Numãrul
paºaportului

Numãr

Data

Numãr

Data

2

3

4

5

6

7

8

9

Restituitã

Comision*)

10

11

*) Se va completa numai de cãtre unitãþile autorizate conform cap. IV din norme.

Director general,
................................................
Data
..........................................

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
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Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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