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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea ºi revocarea din funcþie a unor judecãtori
financiari, precum ºi a unor procurori financiari
În temeiul art. 94 lit. c) din Constituþia României, precum ºi al art. 105
alin. (1), art. 109 alin. (1) ºi al art. 121 lit. a) ºi b) din Legea nr. 94/1992
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi,
având în vedere propunerile Curþii de Conturi,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Se numesc în funcþia de judecãtor financiar ºi de procuror
financiar persoanele menþionate în anexa la prezentul decret.
Art. 2. Ñ Doamna Pop Ghizela Gabriela se revocã din funcþia de judecãtor financiar la Colegiul jurisdicþional al Camerei de Conturi a Judeþului
Maramureº.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 15 mai 1995.
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ANEXÃ

A. Pastila Aurelia Lucia, judecãtor financiar la Colegiul jurisdicþional al Camerei de Conturi a
Judeþului Constanþa
B. Procurori financiari pe lângã camerele de conturi judeþene ºi a municipiului Bucureºti
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Numele
ºi prenumele

Judeþul

Miff Angela
Stoian Doina
ªiºman Lavinia
Dobrescu Maria
Storosciuc Lidia Georgeta

HOTÃRÂRI

Cluj
Brãila
Mehedinþi
Buzãu
municipiul Bucureºti.

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei cote-pãrþi a imobilului situat în str. Ziduri Moºi nr. 23, sectorul 2,
Bucureºti, în patrimoniul Societãþii Comerciale ,,IncerplastÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 64/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unei cote-pãrþi din imobilul situat în str. Ziduri Moºi nr. 23, sectorul 2, Bucureºti,
compus din construcþii ºi terenul aferent, identificat potrivit
anexei, care face parte din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii Comerciale ,,ProdplastÒ Ñ S.A. în patrimoniul
Societãþii Comerciale ,,IncerplastÒ Ñ S.A.
Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale
,,IncerplastÒ Ñ S.A., se majoreazã ºi, în mod corespunzãtor,
se diminueazã capitalul social al Societãþii Comerciale

,,ProdplastÒ Ñ S.A. cu valoarea cotei-pãrþi din imobilul prevãzut la art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea cotei-pãrþi din imobilul prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol, cu activul ºi
pasivul existente la data transmiterii.
Art. 4. Ñ Anexa nr. 1 (poz. 135) la Hotãrârea Guvernului
nr. 1200/1990 ºi, respectiv, anexa nr. 1 (poz. 2) la Hotãrârea
Guvernului nr. 665/1992 se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 9 mai 1995.
Nr. 309.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se partajeazã

Nr.
crt.

Imobilul care
se partajeazã

Suprafaþa
utilã
totalã
(mp)

Valoarea
fondului fix
inclus în
capitalul social iniþial
reevaluat conform
Hotãrârii
Guvernului
nr. 500/1994
(mii lei)

1. Hala 2/1
(P+2E) din
str. Ziduri
Moºi nr. 23,
sectorul 2,
2.842
Bucureºti
2.930
140.812
Compression
by CVISION
Technologies’

Cota-parte din suprafaþa
utilã a imobilului care
se partajeazã
(mp)
Societatea
Comercialã
,,ProdplastÒ
Ñ S.A.

Societatea
Comercialã
,,IncerplastÒ
Ñ S.A.

Se modificã capitalul
social iniþial
reevaluat conform Hotãrârii
Guvernului nr. 500/1994
(mii lei)
Se diminueazã Se majoreazã
la Societatea la Societatea
Comercialã
Comercialã
,,ProdplastÒ
,,IncerplastÒ
Ñ S.A.
Ñ S.A.

682

682

2.220
710 For34.122
34.122
PdfCompressor.
Evaluation
Purposes Only
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Nr.
crt.

Imobilul care
se partajeazã

2. Hala 3/3
(P+4E) din
str. Ziduri Moºi
nr. 23,
sectorul 2,
Bucureºti

Suprafaþa
utilã
totalã
(mp)

6.576

Valoarea
fondului fix
inclus în
capitalul social iniþial
reevaluat conform
Hotãrârii
Guvernului
nr. 500/1994
(mii lei)

11.870
1.022.147

Cota-parte din suprafaþa
utilã a imobilului care
se partajeazã
(mp)
Societatea
Comercialã
,,ProdplastÒ
Ñ S.A.

Societatea
Comercialã
,,IncerplastÒ
Ñ S.A.

5.816

760

3

Se modificã capitalul
social iniþial
reevaluat conform Hotãrârii
Guvernului nr. 500/1994
(mii lei)
Se diminueazã Se majoreazã
la Societatea la Societatea
Comercialã
Comercialã
,,ProdplastÒ
,,IncerplastÒ
Ñ S.A.
Ñ S.A.

1.372
118.131

1.372
118.131

NOTÃ:

Terenul se partajeazã proporþional cu cota-parte din suprafaþa utilã de clãdire deþinutã.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei cote-pãrþi a imobilului situat în Calea Griviþei nr. 355,
sectorul 1, Bucureºti, în patrimoniul Societãþii Comerciale ,,Chema-ProjectÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 64/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unei cote-pãrþi din imobilul situat în Calea Griviþei nr. 355, sectorul 1, Bucureºti,
compus din construcþie ºi terenul aferent, identificat potrivit
anexei, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
patrimoniul Societãþii Comerciale ,,GriroÒ Ñ S.A. în patrimoniul Societãþii Comerciale ,,Chema-ProjectÒ Ñ S.A.
Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale ,,ChemaProjectÒ Ñ S.A. se majoreazã ºi, în mod corespunzãtor, se

diminueazã capitalul social al Societãþii Comerciale ,,GriroÒ
Ñ S.A. cu valoarea cotei-pãrþi a imobilului prevãzut la
art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-primirea cotei-pãrþi din imobilul
prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol, cu activul
ºi pasivul existente la data transmiterii.
Art. 4. Ñ Anexa nr. 1 (poz. 10 ºi 50) la Hotãrârea
Guvernului nr. 1224/1990 se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 mai 1995.
Nr. 310.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se partajeazã

Nr.
crt.

Imobilul care
se partajeazã

Suprafaþa
utilã
totalã
(mp)

Clãdirea
(S+P+13E) din
Calea Griviþei
nr. 355, bloc turn,
sectorul 1,
Bucureºti
5.700

Valoarea
fondului fix
inclus în
capitalul social iniþial
reevaluat conform
Hotãrârii
Guvernului
nr. 500/1994
(mii lei)

21.617
959.262

Cota-parte din suprafaþa
utilã a imobilului care
se partajeazã
(mp)
Societatea
Societatea
Comercialã Comercialã
,,Chema-ProjectÒ ,,GriroÒ
Ñ S.A.
Ñ S.A.

1.080

4.620

Se modificã capitalul
social iniþial
reevaluat conform Hotãrârii
Guvernului nr. 500/1994
(mii lei)
Se diminueazã Se majoreazã
la Societatea la Societatea
Comercialã
Comercialã
,,GriroÒ
,,Chema-ProjectÒ
Ñ S.A.
Ñ S.A.

4.077
181.755

4.077
181.755

NOTÃ:

se partajeazã proporþional cu cota-parte din suprafaþa utilã de clãdire deþinutã.
CompressionTerenul
by CVISION
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adãugatã,
ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe poziþii tarifare corespunzãtoare
Tarifului vamal de import al României
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 33/1994 referitoare la perfecþionarea unor reglementãri privind taxa
pe valoarea adãugatã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lista produselor provenite din import, vamal de import al României poate fi completatã ºi modifiscutite de taxa pe valoarea adãugatã, ºi a celor supuse cotei catã prin ordin comun, aprobat de secretarul de stat care
de 9% de T.V.A. pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului coordoneazã Direcþia generalã a impozitelor indirecte ºi de
vamal de import al României, prevãzutã în anexa la predirectorul general al Direcþiei generale a vãmilor.
zentul ordin.
Art. 3. Ñ De la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
Art. 2. Ñ Lista produselor provenite din import, scutite
prevederile
Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor,
de taxa pe valoarea adãugatã, ºi a celor supuse cotei de
9% de T.V.A. pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului nr. 1665/1994 se abrogã.
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 27 februarie 1995.
Nr. 350.
ANEXÃ
LISTA

produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adãugatã, ºi a celor supuse cotei de 9% de T.V.A.
pe poziþii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României
b) Substanþe farmaceutice: 29.22; 29.24; 29.30; 29.32;
29.33; 29.34; 29.35; 29.36; 29.37; 29.38; 29.39; 2940.00;
29.41;
c) Plante medicinale: 12.11***).
***) În cadrul poziþiei tarifare 12.11 se va aplica cota de
9% de T.V.A. numai pentru plante, pãrþi de plante, seminþe
ºi fructe folosite în medicinã ºi nu pentru cele folosite în
parfumerie sau ca insecticide, fungicide etc.;
d) Aparaturã de tehnicã medicalã: 90.18; 90.19;
9020.00;****);
90.22*****); 94.02******).
II. Bunuri provenite din import, supuse taxei pe
****) În cadrul poziþiei tarifare 9020.00 nu se va aplica
valoarea adãugatã în cota de 9%:
cota de 9% de T.V.A. pentru aparate respiratorii ºi mãºti de
1. Carne de animale ºi pãsãri domestice, inclusiv organe gaze, destinate aeronavelor civile.
ºi mãruntaie, vândute în stare proaspãtã ca produse ºi con*****) În cadrul poziþiei tarifare 90.22 se va aplica cota
serve: 02.01; 02.02; 02.03; 02.04; 0205.00; 02.06; 02.07; de 9% de T.V.A. numai pentru bunurile cu destinaþie medicalã, chirurgicalã, stomatologicã sau veterinarã.
02.08*); 0209.00; 02.10; 1601.00; 16.02; 0504.00.00.
******) În cadrul poziþiei tarifare 94.02 nu se va aplica cota
*) Din aceastã poziþie tarifarã va fi supusã cotei de 9%
de T.V.A. numai carnea ºi organele comestibile provenite de de 9% de T.V.A. pentru scaune ºi fotolii pentru frizerie, coafurã,
la iepuri de casã (0208.10.11; 0208.10.19) ºi porumbei care se pot roti, înclina sau ridica, pãrþi ale acestor articole.
e) Alte bunuri destinate exclusiv utilizãrii în scopuri medi(0208.90.10);
cale,
chirurgicale, dentare sau veterinare:
2. Peºte ºi produse din peºte, inclusiv semiconserve ºi
Ð
articole
ºi aparate pentru proteze dentare: 9021.21.10;
conserve: 03.01; 03.02**); 03.03**); 03.04; 03.05**); 16.04**).
**) Din aceste poziþii tarifare nu vor fi supuse cotei de 9021.21.90; 9021.29.10; 9021.29.90;
Ð ceruri dentare sau compoziþii pentru amprente dentare;
9% de T.V.A. icrele, încadrate la urmãtoarele subpoziþii: alte compoziþii pentru utilizare în stomatologie pe bazã de
0302.70.00; 0303.80.00; 0305.20.00; 1604.30.10; 1604.30.90; ipsos: 3407.00.00;
3. Lapte, lapte praf ºi produse lactate: 04.01; 04.02; 04.03;
Ð aliaje pe bazã de aur ºi argint folosite exclusiv în sto04.04; 0405.00; 0406;
matologie: 7106.92.91; 7106.92.99; 7108.13.10; 7108.13.50;
4. Uleiuri ºi grãsimi comestibile: 1501.00; 1502.00; 15.04;
Ð plãci ºi filme fotografice pentru folosinþã medicalã den1506.00.00; 15.07; 15.08; 15.09; 1510.00; 15.11; 15.12; tarã sau veterinarã: 3701.10.10;
15.13; 15.14; 15.15; 15.16; 15.17; 1518.00;
Ð mãnuºi pentru chirurgie: 4015.11.00;
5. a) Medicamente de uz uman ºi veterinar: 30.01;
Ð sticlãrie de laborator, sanitarã sau farmaceuticã, chiar
30.02; 30.03; 30.04;
30.06; Technologies’ PdfCompressor.
gradatã sau calibratã:
Compression
by30.05;
CVISION
For70.17;
Evaluation Purposes Only
I. Bunuri provenite din import, scutite de taxa pe
valoarea adãugatã:
1. Cãrþi: 4901.10.00; 4901.91.00; 4901.99.00; 4903.00.00;
2. Ziare: 4902.10.00; 4902.90.10; 4902.90.30; 4902.90.90;
3. Pâine: 1905.90.30;
4. Proteze ºi produse ortopedice: 9021.11.00; 9021.19.10;
9021.19.90; 9021.30.10; 9021.30.90; 9021.40.00; 9021.50.00;
9021.90.10; 9021.90.90.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 96
Ð sterilizatoare medico-chirurgicale: 8419.20.00;
Ð ambulanþe: 87.03;
Ð vehicule autoradiologice, chirurgicale, care dentare:
87.05;
Ð 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;

5

Ð rame ºi monturi de ochelari: 90.03;
Ð ochelari de corecþie: 9004.90.00;
Ð termometre medicale ºi veterinare: 9025.11.91;
Ð pãrþi ºi accesorii ale maºinilor, aparatelor, instrumentelor cu destinaþie medicalã, chirurgicalã, dentarã sau veterinarã: 9033.00.00.

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor cap. XI lit. D. pct. 11.21 din Normele pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992
privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 973/1994,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia privind scutirea de la
garantarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã, prevãzutã în
anexa la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Maºinile ºi utilajele destinate producþiei, care
se importã de persoanele juridice în baza contractelor de
leasing, se admit în regim de import temporar în condiþiile
prevãzute de Ordonanþa Guvernului nr. 12/1995, fãrã garantarea taxei pe valoarea adãugatã.

Art. 3. Ñ Se abrogã lit. d) a art. 1 din Metodologia privind
scutirea de la garantarea plãþii taxelor vamale, aprobatã prin
Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 349 din
28 martie 1994.
Art. 4. Ñ De la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 913 din 11 iulie 1994 se abrogã.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 martie 1995.
Nr. 486.
ANEXÃ
METODOLOGIE

privind scutirea de la garantarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã
Art. 1. Ñ Secretarul de stat care coordoneazã Direcþia
Art. 3. Ñ Cererea, împreunã cu documentele menþionate
generalã a impozitelor indirecte, în baza prevederilor la art. 2, se analizeazã spre avizare de o comisie formatã
cap. XI lit. D. pct. 11.21 din Normele pentru aplicarea din:
Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea
a) directorul general al Direcþiei generale a impozitelor
adãugatã, republicatã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului indirecte;
nr. 973/1994, poate acorda scutiri de la garantarea plãþii taxei
b) directorul general adjunct al Direcþiei generale a impope valoarea adãugatã, în cazuri justificate, pentru:
zitelor indirecte;
a) mãrfurile din import aflate sub regim vamal care susc) ºeful Serviciului taxa pe valoarea adãugatã;
pendã temporar încasarea taxelor vamale pentru care, în
d) expertul din Serviciul taxa pe valoarea adãugatã.
baza prevederilor art. 24 din Ordonanþa Guvernului nr.
Art. 4. Ñ Aprobarea sau respingerea de scutire de la
26/1993, Direcþia generalã a vãmilor a acordat scutire de la
garantarea taxei pe valoarea adãugatã se dã de secretarul
garantarea plãþii taxelor vamale;
b) mãrfurile care fac obiectul primirii temporare din strã- de stat care coordoneazã Direcþia generalã a impozitelor
inãtate ºi care, prin lege sau prin hotãrâri ale Guvernului, indirecte, pe formularul-model cuprins în anexa nr. 2 la
prezenta metodologie, pe baza propunerilor Comisiei de avisunt exceptate de la taxe vamale.
Art. 2. Ñ Cererea de scutire de la garantarea plãþii taxei zare, prevãzutã la art. 3.
pe valoarea adãugatã (model cuprins în anexa nr. 1 la preArt. 5. Ñ Aprobarea de scutire de la garantarea plãþii
zenta metodologie) se înainteazã de titularii operaþiunilor la taxei pe valoarea adãugatã se acordã pe o perioadã de cel
Direcþia generalã a impozitelor indirecte, împreunã cu urmã- mult:
toarele documente:
a) 3 luni, fãrã a depãºi termenul stabilit de organele
a) aprobarea de scutire de la garantarea plãþii taxelor vamale pentru reexportul bunurilor, privind:
vamale pentru operaþiunile încadrate la art. 1 lit. a) de mai
a) 1. operaþiunile de import temporar efectuate în baza
sus sau, dupã caz, contractul în baza cãruia se deruleazã
unor acorduri guvernamentale;
operaþiunile încadrate la art. 1 lit. b) de mai sus;
a) 2. operaþiunile de import temporar de nave, aeronave,
b) declaraþia titularului operaþiunii prin care se obligã sã
elicoptere,
care urmeazã a fi reparate ºi reexportate parteachite taxa pe valoarea adãugatã datoratã în cazul în care
nu se realizeazã reexportul bunurilor, la termenul stabilit de nerilor externi;
a) 3. operaþiunile de tranzitare a mãrfurilor, în vederea
organele vamale.
Declaraþiile se semneazã de persoanele autorizate ºi se importului, dacã acestea se efectueazã sub supravegherea
aplicã ºtampila care angajeazã societatea comercialã impor- brigãzilor din subordinea Direcþiei de supraveghere ºi conCompression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
trol vamal.
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Dacã titularul doreºte sã prelungeascã operaþiunea în
cadrul termenului acordat, adreseazã Direcþiei generale a
impozitelor indirecte o nouã cerere însoþitã de documentele
menþionate la art. 2.
Art. 6. Ñ În cazul în care aprobarea de scutire de garanþie nu a fost reînnoitã la expirarea termenului acordat,
aceasta îºi pierde valabilitatea.
În aceastã situaþie, organele vamale încheie operaþiunea
din oficiu, procedând la încasarea taxei pe valoarea adãu-

gatã conform regimului în vigoare privind plata taxelor
vamale.
Art. 7. Ñ Pentru importurile în regim de leasing, la sfârºitul perioadei prevãzute în contract, organele vamale nu vor
admite reexportul bunurilor decât dacã importatorul prezintã
certificarea Direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã sau a municipiului Bucureºti
privind plata taxei pe valoarea adãugatã aferentã ratelor prevãzute în contract.
ANEXA Nr. 1

CERERE

de scutire de la garantarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea titularului operaþiunii ...............................................................................................
Adresa: Localitatea .........................., str. .......................... nr. ......., sectorul/judeþul .....................
Codul fiscal ................................................................................................................................
Nr. de cont ................................................................................................................................
Operaþiunea de import care are ca obiect:
Ð introducerea temporarã în þarã a bunurilor în vederea derulãrii acordului sau
contractului .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Numele ............................ Prenumele .................................
Funcþia ............................ Data ...........................................

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANÞELOR
APROBAT

Secretar de stat,
APROBARE /RESPINGERE

de scutire de la garantarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã
În baza prevederilor cap. XI lit. D. pct. 11.21 din Normele pentru aplicarea Ordonanþei
Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 973/1994, Comisia de avizare constituitã în baza art. 3 din Metodologia privind scutirea
de la garantarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã nr. ........................................................... propune
aprobarea/respingerea cererii nr. ................................... din ..................................................... privind
operaþiunea .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
solicitatã de Societatea Comercialã .....................................................................................................
.................................................................................................................................................................,
cu sediul în ........................................................................., codul fiscal nr. ..........................................
Aprobarea are valabilitate pânã la data de ...................................................................... pentru
unitãþile vamale ......................................................................................................................................
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare
a taxei pe valoarea adãugatã, aferentã unor importuri de maºini ºi utilaje tehnologice
destinate investiþiilor productive, precum ºi materiilor prime ºi materialelor destinate producþiei
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor art. 25 lit. D. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã,
republicatã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice cu privire
la modul de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã aferentã unor importuri de maºini ºi utilaje tehnologice destinate investiþiilor productive, precum ºi materiilor prime

ºi materialelor destinate producþiei, anexã la prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 118/1994 se abrogã.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 18 aprilie 1995.
Nr. 779.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE

cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã aferentã unor importuri de maºini ºi utilaje tehnologice
destinate investiþiilor productive, precum ºi materiilor prime ºi materialelor destinate producþiei
6. Taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã potrivit legii
1. Potrivit art. 25 lit. D. b) din Ordonanþa Guvernului
nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, ºi se înscrie în declaraþia vamalã de import, fãrã a fi plãtaxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor din import se titã la organul vamal. Lunar, Direcþia generalã a vãmilor va
plãteºte la organul vamal, conform regimului în vigoare pri- lua mãsuri de a transmite la Ministerul Finanþelor Ñ Direcþia
vind plata taxelor vamale.
generalã a impozitelor indirecte, pânã la data de 15 a lunii
2. Ministerul Finanþelor poate aproba, pe bazã de cerere urmãtoare, situaþia centralizatã a importurilor realizate efecºi documente justificative, ca taxa pe valoarea adãugatã afe- tiv ce beneficiazã de înlesnirea prevãzutã de lege ºi acorrentã unor importuri de maºini ºi utilaje tehnologice desti- datã potrivit prezentelor norme metodologice.
nate investiþiilor productive, precum ºi unor materii prime ºi
7. Importurile realizate în condiþiile de mai sus se vor
materiale destinate producþiei sã fie inclusã în decontul
reflecta
în documentele de evidenþã ºi în decontul aferent
lunar ºi supusã aceloraºi reglementãri ca ºi taxa pe valoalunii
în
care
s-a efectuat vãmuirea, astfel:
rea adãugatã colectatã pentru bunurile livrate ºi serviciile
a) în jurnalul pentru cumpãrãri se înscriu datele cuprinse
prestate.
3. Aprobarea se dã pe o duratã ce nu poate depãºi anul în declaraþia vamalã de import;
b) în decontul lunar valoarea importurilor realizate în concalendaristic, la cererea importatorului, care îndeplineºte
diþiile de mai sus ºi taxa pe valoarea adãugatã aferentã se
urmãtoarele condiþii cumulative:
a) sã fie înregistrat la organul fiscal ca plãtitor de taxã vor înscrie, atât la intrãri cât ºi la ieºiri, potrivit instrucþiunilor de completare a decontului.
pe valoarea adãugatã;
b) bunurile importate sã nu facã obiectul comercializãrii
8. Organele fiscale vor lua mãsuri de evidenþã nominalã
ca atare, cu excepþia celor importate pe bazã de contract a aprobãrilor date ºi de verificare a reflectãrii corespunzãde comision sau de cãtre agenþii economici special autori- toare a înlesnirii în deconturile întocmite de agenþii econozaþi care asigurã necesarul mai multor consumatori Ñ uni- mici nominalizaþi în certificatele eliberate, potrivit prezentelor
tãþi productive.
norme metodologice.
4. Importatorii vor prezenta Direcþiei generale a impoziDe asemenea, vor verifica dacã nu s-au înstrãinat utilatelor indirecte din Ministerul Finanþelor o cerere potrivit jele sau materiile prime pentru care agenþii economici au
modelului cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme meto- beneficiat de prevederile legale de amânare la platã a taxei
dologice ºi documentele justificative menþionate în cerere. pe valoarea adãugatã ºi, în cazul în care se constatã abaCererea se aprobã sau se respinge de comisia constituitã în acest scop, în urma analizei documentaþiei prezen- teri de la prevederile pct. 3 ºi 7 din prezentele norme metotate de importator, efectuatã în cadrul Direcþiei generale a dologice, vor sesiza Direcþia generalã a impozitelor indirecte
din Ministerul Finanþelor, în vederea anulãrii certificatului.
impozitelor indirecte.
Pentru nerespectarea prevederilor pct. 7 lit. b) din prePe baza aprobãrii, Direcþia generalã a impozitelor indirecte elibereazã importatorilor un certificat, conform mode- zentele norme metodologice, se vor calcula majorãrile de
lului cuprins în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. întârziere prevãzute de Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992,
5. La declaraþia vamalã de import se anexeazã o copie republicatã, începând cu data întocmirii declaraþiei vamale
xerox a certificatului care se verificã de cãtre organul vamal de import pânã la data depunerii decontului de T.V.A. în
pe baza certificatului
prezentat
de importator.
care operaþiunile respective
au fost reflectate.
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ANEXA Nr. 1

CERERE

de amânare în vamã a plãþii taxei pe valoarea adãugatã aferentã unor importuri
ºi includerea acesteia în decontul aferent lunii în care importurile s-au realizat
1. Denumirea agentului economic...................................................................................................
2. Localitatea .................................................., str. ....................................... nr. .......................,
judeþul/sectorul .............................................................................................................................
3. Codul fiscal al plãtitorului de T.V.A.:
4. Organul fiscal la care plãtitorul este înregistrat ........................................................................
5. Cifra de afaceri anualã (mii lei):
5.1. realizatã în anul precedent ................................................................................................
5.2. prevãzutã pentru anul în curs ...........................................................................................
6. Valoarea anualã a importului (mii lei)........................................................................................
7. Valoarea importului pentru care se solicitã amânare (mii lei):
7.1. materii prime ºi materiale (mii lei) ....................................................................................
7.2. maºini ºi utilaje tehnologice (mii lei).................................................................................
8. Importul de materii prime ºi materiale cuprins la pct. 7.1.:
8.1. Denumirea ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8.2. Produsele fabricate: ............................................................................................................
9. Importul de maºini ºi utilaje tehnologice cuprins la pct. 7.2.:
9.1. Obiectivul de investiþii.........................................................................................................
9.2. Principalele date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
Nr. ........................ data .............................. furnizor extern ..........................................
Nr. ........................ data .............................. furnizor extern ..........................................
Nr. ........................ data .............................. furnizor extern ..........................................
10. Justificarea amânãrii plãþii la vamã; se vor anexa:
10.1 copii ale deconturilor depuse la organul fiscal pe ultimele 3 luni;
10.2. dovada plãþii T.V.A.: copii ale dispoziþiilor de platã ºi extraselor de cont;
10.3. copii ale contractelor externe;
10.4. copii ale contractelor de comision, dacã este cazul.
Numele ºi prenumele ...............................................................................................................
Funcþia .................................................................................... Data ........................................
Semnãtura ºi ºtampila
ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã a impozitelor indirecte
C E R T I F I C A T Nr. ...........

În conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992, republicatã, taxa pe valoarea adãugatã, calculatã potrivit legii ºi înscrisã în declaraþia vamalã de import, se plãteºte la organul fiscal la care
importatorul este înregistrat ca plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã, în condiþiile stabilite prin normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 779/1995.
Aprobarea se referã la importul efectuat de:
...............................................................................................................................................................
Cod fiscal ................................... privind :
1. maºini ºi utilaje ce fac obiectul contractelor externe
nr. .................................furnizor.....................................................................................................
nr. .................................furnizor.....................................................................................................
nr. .................................furnizor.....................................................................................................
nr. .................................furnizor.....................................................................................................
2. materii prime ºi materiale:
denumire
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pânã la data de ....................1995.
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DECIZIE
privind aprobarea soluþiilor referitoare la aplicarea unitarã a prevederilor unor articole
din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã,
modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 9/1995
Comisia centralã pentru aplicarea unitarã a prevederilor
legale în domeniul impozitelor indirecte, constituitã în baza
ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 1290/1993,
aprobã soluþiile, prevãzute în anexã, referitoare la aplicarea
unitarã a prevederilor unor articole din Ordonanþa Guvernului
nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã,

modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr.
9/1995, adoptate potrivit procesului-verbal încheiat de comisie la data de 10 martie 1995.
Prevederile deciziilor nr. 1/1993, nr. 3/1994 ºi nr. 4/1994
îºi înceteazã aplicabilitatea.

Preºedintele comisiei,
Eugeniu Corneliu Gorcea,
secretar de stat
Bucureºti, 10 martie 1995.
Nr. 5.
ANEXÃ
SOLUÞII

referitoare la aplicarea prevederilor unor articole din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992
privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 9/1995*)
Articolul 2
1. Operaþiunile efectuate de societãþile comerciale ºi
societãþile agricole care executã prestaþii pentru prelucrarea
produselor vegetale aparþinând persoanelor fizice, cu plata
în naturã, intrã în sfera de aplicare a T.V.A. astfel:
Ñ produsele predate cultivatorilor scutiþi de T.V.A. în
temeiul art. 6 lit. A. e) din ordonanþã, sub formã de zahãr,
ulei, þuicã, vin, fãinã, mãlai etc. nu reprezintã transfer al dreptului de proprietate ºi nu se supun taxei pe valoarea
adãugatã;
Ñ produsele reþinute de societãþile comerciale prelucrãtoare pentru prestaþiile executate se supun T.V.A. la livrarea acestora ca atare sau sub formã prelucratã, în condiþiile
prevãzute de art. 10, 11 ºi 12 din ordonanþã.
Produsele reþinute potrivit prevederilor de mai sus, care
au fost utilizate în scop personal sau care au fost puse la
dispoziþia altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit,
se supun prevederilor art. 2 pct. 2.2. din ordonanþã.
2. Încadrarea în plafoanele în limita cãrora pot fi predate
bunuri ºi prestate servicii cu titlu gratuit se determinã pe baza
datelor raportate prin bilanþul anual. Depãºirea plafonului susmenþionat reprezintã operaþiune impozabilã. Taxa pe valoarea adãugatã aferentã depãºirii de mai sus se include în
decontul întocmit pentru luna în care agenþii economici au
termen de depunere a bilanþului anual.
Articolul 3
1. Corpul gardienilor publici nu intrã în sfera de aplicare
a T.V.A., fiind organizat ca instituþie publicã a cãrei activitate nu are drept scop obþinerea de profit, ci aceea de pazã
ºi apãrare a bunurilor, a ordinii ºi liniºtii publice, a vieþii ºi
integritãþii persoanelor.
2. Valorificarea de cãtre direcþiile generale ale finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat a bunurilor confiscate
potrivit legii nu intrã în sfera de aplicare a T.V.A. Vânzarea
prin comisionari a bunurilor proprietate de stat se supune
T.V.A. numai pentru partea reprezentând comisionul agentului economic prin care se valorificã bunurile.

Articolul 6 lit. A. a)
Staþiunile balneare care presteazã cumulat servicii de
cazare, masã ºi tratament a cãror contravaloare este decontatã pe bazã de bilete de tratament sunt scutite de T.V.A.
Serviciile de cazare ºi/sau masã decontate separat (nu
pe bazã de bilete de tratament) sunt supuse T.V.A., potrivit legii.
Articolul 6 lit. A. e)
Sunt scutite de T.V.A.:
Ñ livrãrile de bunuri efectuate de gospodãriile agricole
individuale, cãrora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole ºi care le folosesc ºi le exploateazã în mod individual;
Ñ livrãrile de bunuri efectuate de asociaþiile constituite
conform art. 2 din Legea nr. 36/1991.
Articolul 6 lit. A. h)
Instituþiile de asigurãri ºi reasigurãri sunt scutite de T.V.A.
pentru sumele încasate de la asiguraþi.
Despãgubirile acordate asiguraþilor includ ºi T.V.A. cuprinsã
în devizele întocmite de unitãþile prestatoare care sunt înregistrate ca plãtitoare de T.V.A.
Articolul 6 lit. A. i) 1
Sunt scutite de T.V.A. lucrãrile de construcþii, amenajãri,
reparaþii ºi întreþinere, executate pentru cimitire, ca: zidire
cavouri, sãpat gropi, chituit capace criptã, înhumarea ºi deshumarea decedaþilor.
Sunt, de asemenea, scutite obiectele de uz funerar ca:
sicrie ºi garnituri sicrie, cruci, respete, coroane ºi jerbe din
flori naturale ºi artificiale, lumânãri, exclusiv cele decorative
ºi cele pentru nunþi ºi botezuri.
Scutirile de mai sus se aplicã pentru livrãrile de bunuri
ºi prestãrile de servicii executate de unitãþi special autorizate.
Articolul 6 lit. A. i) 5
Sunt scutite de T.V.A.:
1. operaþiunile care intrã în sfera impozitului pe spectacole, reglementate prin Hotãrârea Guvernului nr. 679/1991
ºi prin Normele metodologice nr. 6174/1991 de aplicare a
acesteia, elaborate de Ministerul Finanþelor, sumele încasate

*) Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 11 ianuarie 1995, iar Ordonanþa
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din vânzarea biletelor ºi abonamentelor pentru care se datoa) la intrarea bunurilor în þarã importatorul este obligat
reazã impozitul pe spectacole de cãtre unitatea de exploa- sã întocmeascã declaraþia vamalã de import, sã plãteascã
tare, precum ºi sumele repartizate din încasãri proprietarilor T.V.A. aferentã ºi, corespunzãtor, sã-ºi exercite dreptul de
ºi difuzorilor de filme, în activitatea de exploatare ºi difuzare deducere în condiþiile prevãzute de reglementãrile legale în
de filme cinematografice pentru public;
vigoare;
2. operaþiunile care intrã în sfera de aplicare a impozib) bunurile din import predate producãtorilor în vederea
tului pe activitatea de taximetrie reglementate prin art. 2 din realizãrii produselor ce urmeazã a fi exportate, a cãror conOrdonanþa Guvernului nr. 11/1992, aprobatã ºi modificatã prin travaloare reprezintã plata importului, se factureazã la preLegea nr. 114/1992, care se referã la persoanele fizice auto- þuri negociate plus T.V.A.;
rizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum ºi la colac) produsele realizate de unitãþile producãtoare, livrate uniboratorii cu autoturisme proprii ai societãþilor comerciale care tãþilor cu activitate de comerþ exterior pentru plata bunurilor
desfãºoarã activitate de taximetrie;
din import primite de la aceºtia, se factureazã la preþurile
3. operaþiunile supuse taxelor pentru acordarea licenþelor negociate plus T.V.A.
în vederea practicãrii jocurilor de noroc, potrivit Ordonanþei
Exigibilitatea T.V.A. aferentã operaþiunilor prevãzute la
Guvernului nr. 16/1993, care sunt reglementate prin Hotãrârea lit. b) ºi c) de mai sus ia naºtere, atât la furnizor cât ºi la
Guvernului nr. 486/1992 ce defineºte tipurile, formele ºi sis- beneficiar, la data livrãrii produselor la export.
temele de jocuri de noroc.
Operaþiunile de import legat de export vor fi justificate
cu urmãtoarele documente:
Articolul 6 lit. A. i) 6
Ñ licenþa de operaþiune eliberatã de Ministerul Comerþului;
a) Vânzarea de cãrþi, inclusiv dicþionare ºi enciclopedii,
Ñ contractele încheiate de agentul economic cu activitate
ziare ºi reviste, este scutitã de T.V.A. independent de modul
de realizare: directã, prin intermediari, pe bazã de abona- de comerþ exterior cu partenerul extern ºi cu producãtorii
ment. Nu sunt scutite de T.V.A. încasãrile pentru reclamã ºi interni, din care sã rezulte cã operaþiunile nu se fac cu platã,
publicitate, precum ºi tipãriturile realizate exclusiv în scopuri ci prin compensaþii valorice;
Ñ documentele prevãzute la cap. IX pct. 9.6. din Normele
comerciale, de reclamã ºi publicitate, cum sunt: cãrþi de telefon, Mersul trenurilor, Pagini naþionale ºi altele asemenea. pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa
b) Activitãþile posturilor de radio ºi televiziune, altele pe valoarea adãugatã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
decât de reclamã ºi publicitate, sunt scutite de T.V.A., atât nr. 973/1994.
2. Exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã, aferentã
la unitãþile care realizeazã programele cât ºi la cele care le
avansurilor încasate de agenþii economici care au câºtigat
difuzeazã.
Lucrãrile efectuate la domiciliul clienþilor pentru recepþia licitaþii pentru efectuarea obiectivelor finanþate din credite acorprogramelor audiovizuale sunt supuse taxei pe valoarea date de organismele financiare internaþionale (B.I.R.D.,
adãugatã.
B.E.R.D. etc.) statului român sau garantate de acesta, ia naºc) Sumele obþinute din vânzarea formularelor comune pre- tere la data stabilirii debitului clientului pe bazã de facturã.
vãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 768/1992 nu sunt supuse
Articolul 13
taxei pe valoarea adãugatã, atât la unitãþile care le tipãresc
1. Pentru determinarea bazei de impozitare, aferentã livrãcât ºi la cele de distribuire.
rilor plãtite în devize cãtre beneficiari din þarã, furnizorul este
Articolul 6 i) 11
obligat sã emitã concomitent, atât factura în devize cât ºi
Produsele scutite de T.V.A. cuprinse la poziþia 6 ,,Proteze factura în lei, utilizând cursul de referinþã stabilit de Banca
ºi produse ortopediceÒ din lista-anexã la ordonanþã sunt: Naþionalã a României valabil pentru ziua în care a avut loc
a) proteze articulare, articole ºi aparate de ortopedie, inclu- livrarea.
siv centurile ºi bandajele medico-chirurgicale ºi cârjele;
2. Agenþii economici care au câºtigat licitaþii pentru reab) articole ºi aparate pentru fracturi;
lizarea unor obiective de investiþii finanþate din credite acorc) proteze oculare;
date de organisme financiare internaþionale statului român sau
d) stimulatoare cardiace;
garantate de acesta determinã baza de impozitare în cone) aparatele pentru facilitarea auzului la surzi;
diþiile stabilite prin contractele încheiate.
f) alte aparate care se poartã, se duc în mânã sau se
3. Agenþii economici care presteazã servicii de intermeimplanteazã în organism pentru compensarea unor defi- diere în turism vor determina baza de impozitare la prestacienþe sau infirmitãþi.
rea efectivã a serviciilor, ca diferenþã între preþul plãtit de
Articolele ºi aparatele pentru proteze dentare livrate de client ºi suma facturatã de prestatorii care au executat mateagenþii economici înregistraþi ca plãtitori de T.V.A. sunt rial serviciile utilizate de client.
supuse cotei de 9%.
4. Pentru animale ºi pãsãri vii destinate tãierii, pentru grâu
ºi lapte de vacã, pentru care se acordã prime de la bugeArticolul 7
Agenþii economici care au solicitat scoaterea din evidenþã tul de stat, taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã la preca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã în baza Ordonanþei þul de achiziþie din care se scade prima de la bugetul de
Guvernului nr. 9/1995, inclusiv cei care iniþial au fost înre- stat.
Exemplu:
gistraþi prin opþiune, vor fi luaþi în evidenþã numai dupã
Ñ preþul de achiziþie
2.100 lei/kg
depãºirea plafonului de 50 milioane lei anual.
Ñ
prima
de
la
buget
650 lei/kg
Articolul 12
Ñ
baza
de
impozitare
T.V.A.
1.450
lei/kg.
1. Operaþiunile legate, import-export, realizate de cãtre
Articolul 14
agenþii economici cu activitate de comerþ exterior, privind:
Sumele încasate de la bugetul de stat de cãtre agenþii
importul de produse energetice ºi materii prime de bazã legat
de exportul de produse liberalizate la export, precum ºi impor- economici înregistraþi la organele fiscale ca plãtitori de T.V.A.
tul de materiale, componente, subansambluri, echipamente ºi care sunt destinate finanþãrii investiþiilor, acoperirii difeºi utilaje pentru producþie legat de exportul de produse finite renþelor de preþ ºi de tarif, finanþãrii stocurilor de produse
Compression
by CVISION
FornuEvaluation
Purposes
Only
cu destinaþie specialã,
se cuprind în baza
de impozitare.
rezultate, sunt supuse
T.V.A. astfel: Technologies’ PdfCompressor.
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Taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor ºi servici7) rinichii;
ilor achiziþionate, destinate realizãrii obiectivelor de investiþii
8) mãduvioarele;
finanþate în condiþiile de mai sus, se deduce în conformitate
9) ugerul;
cu prevederile art. 18Ð21 din ordonanþã.
10) pancreasul;
Cu sumele deduse, potrivit legii, este obligatorie reîntre11) timusul;
girea disponibilitãþilor pentru investiþii. În cursul anului finan12) burta de bovine ºi ovine;
ciar sumele respective pot fi utilizate numai pentru plãþi
13) stomacul de porc;
aferente aceluiaºi obiectiv de investiþii pentru care s-au pri14) maþe de bovine, porcine, ovine;
mit alocaþiile de la bugetul de stat.
15) osânzã, bazari de porc, prapur (epiplon).
La încheierea exerciþiului financiar, sumele deduse ºi
Porþiunile comestibile rezultate din prelucrarea carcasei se
neutilizate potrivit alineatului precedent se vireazã la buge- includ în noþiunea de carne, respectiv: cap, picioare, urechi,
tul de stat în conturile ºi la termenele stabilite prin instruc- buze, grãsimi (inclusiv slãnina), oase, ºorici, cozi de porc.
þiuni emise de Ministerul Finanþelor.
Produsele din carne supuse cotei de 9% sunt: salamuri,
cârnaþi, afumãturi, ºuncã, tobã, pastramã, slãninã prelucratã,
Articolul 15
1. Ambalajele care circulã prin facturare se supun T.V.A. aspicuri ºi rãcituri, alte preparate din carne.
Preparatele culinare, semipreparatele de tip ,,GospodinaÒ
la livrare, urmând ca la restituire sã se efectueze regularizarea prevãzutã la art. 15 din ordonanþã, potrivit instrucþiu- preparatele ºi conservele din carne cu legume, paste fãinoase, orez sau altele asemenea sunt supuse cotei de 18%;
nilor de completare a decontului T.V.A.
b) peºte ºi produse din peºte, inclusiv semiconserve ºi
Ambalajele de circulaþie (navete, sticle, borcane etc.) la
schimb între furnizorii de marfã ºi clienþi nu se factureazã conserve, exclusiv icre.
Produsele din peºte supuse cotei de 9% sunt: peºte sãrat,
ºi nu se supun T.V.A.
În condiþiile în care clienþii nu deþin cantitãþile de amba- peºte afumat, semiconserve ºi conserve de peºte în suc prolaje necesare efectuãrii schimbului prevãzut mai sus, pot primi priu, în ulei sau în sos tomat, pastã de peºte.
Preparatele culinare ºi semipreparatele tip ,,GospodinaÒ
de la furnizorii de marfã ambalajele necesare în schimbul
sunt
supuse cotei de 18%;
unei garanþii depuse acestora fãrã facturare ºi fãrã T.V.A.
c) lapte, lapte praf ºi produse lactate.
Periodic se vor factura ºi se vor supune T.V.A. cantitãþile
Produsele lactate supuse cotei de 9% sunt: unt, brânzede ambalaje date în garanþie ºi scoase din uz la clienþi ca
turi (proaspete, maturate, fermentate, frãmântate, topite, simurmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor etc.
Regimul circulaþiei ambalajelor pe bazã de schimb se ple ºi cu adaosuri), smântânã, iaurt cu ºi fãrã adaosuri, lapte
aplicã în mod obligatoriu în relaþiile cu agenþii economici bãtut, lapte acidofil cu ºi fãrã adaosuri, sana, friºcã, produse
lactate proaspete din lapte smântânit cu ºi fãrã adaosuri, proneplãtitori de T.V.A.
2. Sumele necuprinse în baza de impozitare la furnizori duse lactate proaspete din brânzã ºi smântânã, produse lacsau prestatori de servicii potrivit art. 14 ºi 15 din ordonanþã tate concentrate cu ºi fãrã zahãr.
atrag corespunzãtor pierderea dreptului de deducere la beneÎngheþata este supusã cotei de 18%;
ficiari. În acest scop, beneficiarilor le revin urmãtoarele oblid) uleiuri ºi grãsimi comestibile, cum sunt: uleiuri comesgaþii:
tibile vegetale, margarinã, unturã, ulei de peºte.
a) sã înregistreze în jurnalul pentru cumpãrãri valoarea
Produsele prevãzute la lit. a)Ñd) de mai sus, vândute
facturilor ºi taxa pe valoarea adãugatã, corectate cu redu- prin unitãþile de alimentaþie publicã sau care practicã adaos
cerile acordate de furnizori ºi, respectiv, cu influenþele rezul- comercial de alimentaþie publicã, sunt supuse cotei de 18%;
tate din refuzurile fãcute;
e) medicamente de uz uman ºi veterinar, substanþe farb) sã solicite ºi sã urmãreascã primirea de la furnizori a maceutice, plante medicinale, aparaturã de tehnicã medicalã
facturilor corectate, potrivit art. 28 din ordonanþã.
ºi alte bunuri destinate exclusiv utilizãrii în scopuri medicale,
chirurgicale, dentare sau veterinare.
Articolul 17
Sunt supuse cotei de 9%:
1. Cotele de T.V.A. care se aplicã pentru acþiunile de
1) medicamentele ºi produsele biologice de uz uman prevânãtoare organizate cu vânãtori strãini sunt urmãtoarele:
Ñ cota de 18% pentru serviciile prestate în România refe- vãzute în nomenclatorul Ministerului Sãnãtãþii;
2) medicamentele de uz veterinar prevãzute în nomenritoare la efectuarea formalitãþilor legale pentru obþinerea vizelor de trecere a frontierei cu arme ºi muniþii, organizarea clatorul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei;
3) substanþele farmaceutice livrate sub formã de pulberi,
vânãtorii, transportul în fondurile de vânãtoare, asigurarea de
ghizi-interpreþi, servicii de cazare, masã ºi altele de aceastã granule, soluþii sau alte forme de aceastã naturã ºi care
urmeazã sã fie transformate în medicamente de cãtre unitãþile
naturã;
Ñ cota zero pentru trofeele cinegetice pentru care se producãtoare;
4) plantele medicinale prevãzute în nomenclatorul
întocmesc facturi externe ºi a cãror contravaloare se încaMinisterului
Sãnãtãþii ºi Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei;
seazã în valutã.
5) aparaturã de tehnicã medicalã;
2. Cota de 9% se aplicã la:
6) alte bunuri destinate exclusiv utilizãrii în scopuri media) carne de animale ºi pãsãri domestice, inclusiv organe
ºi mãruntaie, vândute în stare proaspãtã, ca produse ºi con- cale, chirurgicale, dentare sau veterinare, cum sunt:
Ñ articole ºi aparate pentru proteze dentare;
serve.
Ñ ceruri dentare sau compoziþii pentru amprente dentare;
Organele ºi mãruntaiele cuprind:
alte compoziþii pentru utilizare în stomatologie pe bazã de
1) limba (inclusiv slungul);
ipsos;
2) creierul;
Ñ aliaje pe bazã de aur ºi argint folosite exclusiv în sto3) inima;
matologie;
4) plãmânii;
Ñ plãci ºi filme fotografice pentru folosinþã medicalã, den5) ficatul;
Compression
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Ñ vatã, tifon, bandaje ºi articole similare (pansamente,
Documentaþia necesarã restituirii va cuprinde:
plasture, cataplasme etc.) impregnate sau acoperite cu subÐ cererile de restituire a T.V.A. (model cuprins în anexa
stanþe farmaceutice sau condiþionate pentru vânzarea în sco- la prezentele soluþii), avizate de organul fiscal teritorial;
puri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare;
Ð facturi sau alte documente legale din care sã rezulte
Ñ mãnuºi pentru chirurgie;
cuantumul T.V.A.;
Ñ sticlãrie de laborator, sanitarã sau farmaceuticã, chiar
Ð dovada plãþii bunurilor sau a serviciilor achiziþionate pengradatã sau calibratã;
tru care se solicitã restituirea T.V.A.;
Ñ sterilizatoare medico-chirurgicale;
Ð documente din care sã rezulte modalitatea de finanÑ ambulanþe;
þare.
Ñ vehicule autoradiologice, chirurgicale, care dentare;
Cererile de restituire se vor depune la organul fiscal spre
Ñ lentile corectoare pentru ochelari;
avizare trimestrial, cel mai târziu pânã la finele lunii urmãÑ rame ºi monturi de ochelari;
toare încheierii unui trimestru, ºi vor fi justificate numai cu
Ñ ochelari de corecþie;
documente aferente cumpãrãrilor efectuate în trimestrul penÑ termometre medicale ºi veterinare.
tru care se solicitã rambursarea de T.V.A. Nedepunerea în
Sunt supuse cotei de 9% numai acele produse care au termen ºi necuprinderea tuturor documentelor justificative vor
fost omologate în scopurile prevãzute la alineatul precedent atrage pierderea dreptului de restituire.
ºi care sunt destinate folosirii exclusiv în scopurile respecArticolul 19
tive. Produsele care se livreazã atât în scopuri medicale, den1. Dreptul de deducere a T.V.A. înscrisã în documentele
tare sau veterinare, cât ºi în alte scopuri, de exemplu: pentru cumpãrãri se determinã în funcþie de data facturii, a
reactivi, mobilier, mijloace de transport, aparate electrice ºi chitanþei fiscale sau a altui document legal, dacã acestea
alte bunuri de uz gospodãresc, sunt supuse cotei de 18%. s-au primit pânã la data întocmirii decontului T.V.A.
3. Cota zero de T.V.A. pentru bunurile ºi serviciile desDocumentele primite dupã data întocmirii decontului afetinate realizãrii unor obiective pe teritoriul României, prevã- rent lunii în care bunurile au fost recepþionate se includ în
zute de art. 17 lit. C.f), se aplicã dacã sunt îndeplinite deconturile întocmite pentru lunile urmãtoare.
urmãtoarele condiþii:
2. În jurnalul pentru cumpãrãri se înscriu toate docu3.1. obiectivele ce urmeazã a fi realizate sã fie:
mentele aferente intrãrilor de bunuri ºi servicii pentru nevoa) nominalizate în hotãrâri ale Guvernului;
ile firmei, indiferent de destinaþia lor, pentru realizarea de
b) prevãzute în acorduri, protocoale, înþelegeri încheiate operaþiuni impozabile sau operaþiuni scutite, dreptul de deducu guverne strãine sau organizaþii internaþionale;
cere a T.V.A. aferentã intrãrilor urmând a fi stabilit pe baza
c) destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social-filanpro ratei.
tropic, de apãrare a sãnãtãþii, cultural, artistic, educativ, ºti3. Prestatorii de servicii de transport de marfã, de cãlãinþific, religios, sportiv.
tori sau accesorii transportului au dreptul de deducere a taxei
3.2. finanþarea sã fie asiguratã din:
pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor de bunuri ºi servia) fondul de contrapartidã constituit din contravaloarea în
cii, independent de faptul cã acestea au fost destinate translei a ajutoarelor primite de România sub formã de bunuri ºi
portului pe parcurs extern sau intern, cu respectarea celorlalte
servicii;
condiþii prevãzute la cap. VI din ordonanþã.
b) ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de
4. Pentru bunurile acordate de cãtre furnizori clienþilor, în
guverne strãine ºi organisme internaþionale, altele decât cele
vederea stimulãrii vânzãrilor în condiþiile prevãzute în concuprinse la lit. a) de mai sus;
tractele încheiate, conform prevederilor art. 14 lit. a) din ordoc) fonduri ale organizaþiilor nonprofit ºi de caritate, inclusiv ale cultelor religioase din strãinãtate ºi din þarã, consti- nanþã, modificat prin Ordonanþa Guvernului nr. 9/1995, agenþii
economici vor exercita dreptul de deducere a taxei pe valoatuite ºi din donaþii ale persoanelor fizice ºi juridice.
rea adãugatã aferentã intrãrilor.
3.3. Cota zero se realizeazã astfel:
Articolul 21 lit. b)
a) prin exercitarea dreptului de deducere de cãtre bene1. Societãþile comerciale care au ca obiect de activitate,
ficiarii obiectivelor de mai sus, dacã aceºtia sunt plãtitori de
atât contractarea ºi achiziþionarea de animale ºi pãsãri vii
T.V.A.
b) prin restituirea, de cãtre organul fiscal, a T.V.A. afe- cât ºi industrializarea ºi comercializarea produselor rezultate,
rentã aprovizionãrilor destinate realizãrii obiectivelor ai cãror beneficiazã de dreptul de rambursare în condiþiile prevãzute
de Normele pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr.
beneficiari nu sunt plãtitori de T.V.A.
c) prin facturarea, de cãtre furnizorii ºi prestatorii care par- 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobate prin
ticipã la realizarea obiectivului, a bunurilor livrate ºi a ser- Hotãrârea Guvernului nr. 973/1994, pentru societãþile agriviciilor prestate fãrã T.V.A., cu exercitarea dreptului de cole.
2. Sumele nerambursate total sau parþial la termenele
deducere a T.V.A. aferentã intrãrilor destinate realizãrii obiectivului, pe baza unui certificat eliberat de Direcþia generalã legale ca urmare a neîndeplinirii condiþiilor prevãzute în norme
se reporteazã în decontul T.V.A. întocmit în luna în care
a impozitelor indirecte din Ministerul Finanþelor.
Certificatul va fi eliberat la solicitarea beneficiarului, pe s-a primit avizul negativ al organului fiscal. Condiþia prevãbaza contractului încheiat cu furnizorul bunurilor sau pre- zutã la prima liniuþã a pct. 10.12 din norme se aplicã pentru
statorul serviciului ºi a documentelor din care sã rezulte facturile neachitate la data efectuãrii verificãrii cererii de
rambursare.
modalitatea de finanþare.
3. Suma stabilitã la pct. 2.5. din cererea de rambursare
4. Restituirea T.V.A. aferentã obiectivelor ai cãror beneficiari sunt neplãtitori de T.V.A. (lit. b) de mai sus) se efec- reprezintã plafonul maxim admisibil. Suma de rambursat cuvetueazã prin Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului nitã pentru export nu poate depãºi suma prevãzutã în cerefinanciar de stat a municipiului Bucureºti, conform Ordinului rea de rambursare la pct. 2.2. Diferenþa dintre sume va fi
ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 54 din 17 ianua- tratatã în felul urmãtor:
Ð în cazul în care suma de la pct. 2.5. este mai micã
rie 1994, pe baza aprobãrii date de Direcþia generalã a impozitelor indirecte din Ministerul Finanþelor, a documentaþiei decât suma de la pct. 2.2., diferenþa reprezintã T.V.A. afeavizate de direcþiile generale ale finanþelor publice ºi con- rentã unor aprovizionãri destinate unui export ulterior ºi se
Compression
PdfCompressor.
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va prelua în soldul For
lunii urmãtoare;
trolului financiar deby
statCVISION
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Ð în cazul în care suma înscrisã la pct. 2.5 este mai mare
3. Documentele ce se întocmesc de cãtre agenþii ecodecât cea înscrisã la pct. 2.2., diferenþa reprezintã suma nomici pentru exportul de servicii de natura celor prevãzute
necuvenitã ºi nu va fi preluatã în soldul lunii urmãtoare. de cap. IX din normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului
4. Agenþii economici care realizeazã exclusiv livrãri la nr. 973/1994, precum ºi de natura altor servicii comandate
export de produse cu ciclu lung de fabricaþie vor completa, de beneficiari cu sediul în strãinãtate, sunt:
a) factura externã;
în luna în care s-a realizat exportul, cap. II din cererea de
b) dovada încasãrii contravalorii facturii prestaþiei execurambursare.
tate sau, dupã caz, dovada introducerii în bancã a docuArticolul 25 lit. B
mentelor de încasare în valutã.
1. Documentele ce se întocmesc de cãtre agenþii ecoPentru serviciile prestate fãrã contract sau comandã de
nomici pentru exportul de bunuri sunt:
la firma externã se aplicã cota zero pe baza documentelor
legale în care se consemneazã prestarea serviciului ºi a
a) exportul pe bazã de comision:
Ð unitãþile producãtoare emit facturi interne (potrivit documentelor de mai sus.
4. Bunurile predate ca aport la capitalul social al altei
Hotãrârii Guvernului nr. 768/1992) înscriind ,,cota zero de
societãþi comerciale nu se factureazã ºi nu se includ în
T.V.A.Ò ºi menþiunea ,,export în comisionÒ;
Ð unitãþile exportatoare în comision înscriu pe o copie decontul T.V.A.
Soluþii privind T.V.A. aferentã unor operaþiuni specifice
xerox a facturii externe ºi a declaraþiei vamale de export
agriculturii
denumirea unitãþii producãtoare. Înscrierea se va face sub
1.
Operaþiunile
efectuate
de societãþile agricole constitusemnãtura persoanelor autorizate ºi cu aplicarea ºtampilei
ite în baza Legii nr. 31/1990 ºi Legii nr. 36/1991 pentru
care angajeazã societatea comercialã exportatoare.
exploatarea terenurilor agricole aparþinând persoanelor fizice
Documentele astfel completate se transmit unitãþilor produ- cãrora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de procãtoare;
prietate se supun T.V.A astfel:
Ð pentru comisionul cuvenit, unitatea exportatoare emite
a) produsele agricole predate persoanelor fizice menþiofacturi cãtre unitatea producãtoare aplicând cota zero de nate mai sus nu reprezintã transfer al dreptului de proprieT.V.A.
tate ºi nu se supun T.V.A.;
b) exportul realizat de unitãþile exportatoare care acþiob) produsele reþinute de societãþile agricole pentru lucrãrile agricole pe care le-au efectuat se supun T.V.A. la vânneazã în nume propriu:
Ð unitãþile producãtoare emit facturi aplicând cota de zarea lor, ca atare sau sub formã prelucratã, cãtre alte
persoane fizice sau juridice. În mod corespunzãtor se va proT.V.A. corespunzãtoare livrãrilor la intern.
În cazul în care, potrivit contractului încheiat între pro- ceda în situaþiile prevãzute de art. 2 pct. 2.2. din ordonanþã;
c) produsele aparþinând persoanelor fizice menþionate la
ducãtor ºi exportator, livrarea produselor cãtre beneficiarul
pct. 1 de mai sus, care sunt valorificate la terþi prin interextern se face direct de unitatea producãtoare, aceasta emite
mediul societãþilor agricole menþionate la lit. b), nu se supun
factura internã cãtre unitatea exportatoare aplicând cota
T.V.A., nu se reflectã în jurnalele ºi deconturile privind
zero de T.V.A. ºi menþioneazã cã marfa s-a expediat direct T.V.A. la societãþile agricole respective.
beneficiarului extern. La facturã se anexeazã copia declara2. Lucrãrile agricole executate de societãþile comerciale
þiei vamale de export vizatã de organele vamale ºi copia prestatoare de servicii pentru agriculturã (,,AgromecÒ-uri ºi alte
documentului de transport internaþional;
societãþi) se supun T.V.A. în mod diferenþiat în funcþie de
Ð unitãþile exportatoare emit facturi externe ºi întocmesc beneficiar ºi de forma de platã, astfel:
2.1. lucrãrile agricole executate cu plata în bani în favoafacturi interne;
rea producãtorilor agricoli, indiferent de forma de organizare,
c) export realizat direct de unitatea producãtoare:
Ð unitãþile producãtoare emit facturi interne, aplicând cota sunt supuse T.V.A. în condiþiile prevãzute de ordonanþã.
2.2. lucrãrile agricole executate cu plata în naturã în
zero de T.V.A. ºi facturi externe corespunzãtoare.
favoarea
societãþilor agricole cu personalitate juridicã sunt
d) pentru produsele contractate cu parteneri externi care
impozabile
ºi se reflectã în documente, atât la prestator cât
dispun livrarea cãtre un agent economic din þarã în vedeºi la beneficiar, ca operaþiuni distincte, astfel:
rea prelucrãrii lor pentru produse de export pentru acelaºi
a) societatea comercialã prestatoare factureazã valoarea
partener:
lucrãrilor executate societãþilor agricole la data preluãrii proÐ contractul sau dispoziþia scrisã a partenerului extern din duselor, aplicând tarifele negociate plus T.V.A. Exigibilitatea
care sã rezulte produsele, cantitãþile ºi agentul economic din taxei colectate ºi deductibile, aferentã lucrãrilor agricole exeþara la care se face livrarea;
cutate, ia naºtere, atât la prestator cât ºi la beneficiar, la
Ð factura externã;
data preluãrii, respectiv predãrii produselor prevãzute în contractele încheiate între pãrþi. Nu se admite facturarea eºaloÐ dovada încasãrii contravalorii mãrfii în valutã.
Valoarea facturilor interne aferente bunurilor ºi serviciilor natã a lucrãrilor în funcþie de data executãrii acestora;
b) societatea agricolã factureazã produsele predate socieexportate direct sau prin intermediari se determinã pe baza
tãþilor
comerciale prestatoare pentru lucrãrile executate, la prepreþurilor externe transformate în lei la cursul de referinþã
þurile
negociate
plus T.V.A. Exigibilitatea T.V.A. colectatã ia
stabilit de B.N.R., valabil pentru ziua în care se emite facnaºtere
la
data
întocmirii documentelor de predare-recepþie
tura externã.
a produselor agricole sau, dupã caz, la data eliberãrii bule2. Cota zero de T.V.A. se aplicã numai livrãrilor de bunuri
tinului de analizã prin care se stabilesc parametrii de calila export justificate prin:
tate în funcþie de care se stabileºte preþul;
Ð factura externã;
2.3. lucrãrile executate cu plata în naturã în favoarea proÐ declaraþia vamalã de export vizatã de organele vamale; ducãtorilor agricoli individuali sau asociaþiilor constituite în baza
Ð documentul de transport internaþional.
art. 2 din Legea nr. 36/1991 sunt considerate cheltuieli efecToate documentele de mai sus sunt obligatorii pentru fie- tuate în contul produselor agricole ce urmeazã a fi reþinute
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Dupã recoltare, producãtorii agricoli Ñ persoane juridice
societãþile comerciale prestatoare în contul lucrãrilor agricole
executate sunt supuse T.V.A. la data livrãrii cãtre Regia Ñ factureazã produsele predate cãtre Regia Autonomã
Autonomã ,,RomcerealÒ sau vânzãrii la alte persoane fizice ,,RomcerealÒ sau alt agent economic special mandatat de stat,
la preþurile negociate plus 18% T.V.A., ºi regularizeazã difesau juridice, ca atare sau prelucrate în alte produse.
Produsele utilizate în scopurile prevãzute la art. 2 renþa dintre valoarea totalã a facturii, inclusiv T.V.A., ºi avanpct. 2.2. din ordonanþã sunt supuse T.V.A., iar obligaþia plãþii sul primit reflectat în contul 419 ,,Clienþi Ð creditoriÒ.
5. Operaþiunile rezultate din aplicarea Legii arendãrii
acesteia se determinã potrivit prevederilor art. 11 lit. c) din
nr. 16/1994 intrã în sfera de aplicare a T.V.A. astfel:
ordonanþã.
5.1. arendaºul, persoanã fizicã, având calitatea de agri3. Avansurile acordate producãtorilor agricoli individuali ºi
cultor, este scutit de T.V.A. în baza art. 6 lit. A. e) din ordoasociaþiilor agricole constituite în baza art. 2 din Legea
nanþã.
nr. 36/1991 de cãtre agenþii economici special mandataþi de
5.2. arendaºul, persoanã juridicã, este plãtitor de T.V.A.
stat, conform art. 11 din Legea nr. 83/1993, intrã în sfera dacã din activitatea economicã, inclusiv din exploatarea
de aplicare a T.V.A. astfel:
bunurilor agricole arendate, realizeazã venituri totale de
3.1. avansurile acordate direct producãtorilor agricoli pre- peste 50 milioane lei;
vãzuþi la pct. 3, în bani sau în materii prime ºi materiale,
5.3. arenda plãtitã în naturã nu se supune T.V.A. potrifinanþate din creditele angajate prin agenþii economici spe- vit art. 6 lit. A. i) 7 din ordonanþã, atât la arendaº cât ºi la
cial autorizaþi nu se supun T.V.A., întrucât acestea reprezintã, proprietar, uzufructuar sau alt deþinãtor legal de bunuri agripentru agenþii economici care le-au acordat, cheltuieli în con- cole;
tul produselor agricole pe care urmeazã a le primi la recol5.4. arenda primitã în bani este scutitã de T.V.A. potrivit
tare.
art. 6 lit. A. i) 7 din ordonanþã.
6. Drepturile cuvenite persoanelor fizice cãrora le-a fost
Avansurile acordate în condiþiile legii se reflectã în constabilitã calitatea de acþionar în baza prevederilor art. 36 din
tabilitate cu ajutorul contului 409 ,,Furnizori Ð debitoriÒ;
3.2. avansurile acordate producãtorilor agricoli prevãzuþi Legea fondului funciar nr. 18/1991, constând în produse agrila pct. 3 de cãtre agenþii economici special mandataþi de cole reprezentând echivalentul valoric a cel puþin 600 kg grâu
stat prin intermediul societãþilor comerciale prestatoare de ser- STAS la hectar, conform Legii nr. 48/1994, nu sunt supuse
T.V.A.
vicii pentru agriculturã nu sunt supuse T.V.A.
Când plata drepturilor se face în naturã, cu alte produse
Agenþii economici special mandataþi de stat reflectã în condecât
cele prevãzute de lege, operaþiunea se supune T.V.A.
tabilitate avansurile acordate în condiþiile de mai sus, sub
la furnizor, iar baza de impozitare se determinã potrivit
formã de bani, de materii prime ºi materiale, în contul 409
art. 13 lit. d) din ordonanþã.
,,Furnizori Ð debitoriÒ;
7. Livrãrile de îngrãºãminte chimice efectuate în baza Legii
3.3. societãþile comerciale prestatoare de servicii pentru nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agriagriculturã evidenþiazã materiile prime ºi materialele primite coli sunt supuse T.V.A. Unitãþile care distribuie îngrãºãmintele
în contul avansurilor acordate producãtorilor agricoli de cãtre chimice producãtorilor agricoli includ T.V.A. facturatã de furRegia Autonomã ,,RomcerealÒ sau alt agent economic man- nizori în preþul de achiziþie a îngrãºãmintelor care se acodatat de stat în contul 8033 ,,Valori materiale primite în pãs- perã prin alocaþii bugetare. Acestor unitãþi nu li se aplicã
trare sau custodieÒ.
prevederile art. 2 pct. 2.2. din ordonanþã pentru îngrãºãPe baza proceselor-verbale de recepþie a lucrãrilor agri- mintele predate cu titlu gratuit producãtorilor agricoli, iar opecole executate se efectueazã scãderea din gestiune a mate- raþiunile respective nu se cuprind în decont.
riilor prime ºi a materialelor consumate prin creditarea
Alte precizãri
contului menþionat mai sus.
1. Plafonul de scutire de 10 milioane lei prevãzut în norSocietãþile comerciale prestatoare de servicii pentru agri- mele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 973/1994, preculturã datoreazã T.V.A. pentru lucrãrile agricole consemnate cum ºi în declaraþiile IMP 1 pentru acordarea codului fiscal
în procesele-verbale de recepþie, semnate de producãtorul se înlocuieºte cu 50 milioane lei.
2. Agenþii economici care devin plãtitori de T.V.A. vor
agricol ºi reprezentantul agentului economic care achitã în
corecta preþurile materiilor, materialelor, produselor ºi mãrbani lucrãrile executate.
Pe baza procesului-verbal de recepþie, prestatorul este furilor existente în stoc la începutul lunii în care au fost luaþi
obligat sã emitã factura cãtre agentul economic special în evidenþã ca plãtitori de T.V.A. Corectarea se face numai
mandatat de stat, care achitã contravaloarea lucrãrilor exe- prin calcule directe, pe bazã de liste de inventariere, în care
cutate ºi T.V.A. aferentã. Aceastã facturã nu se transmite ºi se consemneazã:
Ð denumirea bunului ºi cantitatea existentã în stoc;
nu se înregistreazã în evidenþele producãtorilor agricoli.
Ð denumirea furnizorului, numãrul ºi data facturii emise
4. Avansurile acordate în bani, în materii prime ºi matede
acesta;
riale, direct producãtorilor agricoli Ñ persoane juridice Ñ, de
Ð preþul unitar, exclusiv T.V.A.;
cãtre agenþii economici special mandataþi de stat, în baza
Ð cota ºi valoarea unitarã a T.V.A.
actelor normative menþionate la pct. 3 de mai sus, nu se
Suma T.V.A determinatã potrivit celor de mai sus se înresupun T.V.A. ºi se înregistreazã în contul 409 ,,Furnizori Ð gistreazã în contul 4426 ,,T.V.A. deductibilãÒ prin stornarea
debitoriÒ; ºi, respectiv, în contul 419 ,,Clienþi Ð creditoriÒ, la aceleiaºi sume din contul contabil aferent stocului.
unitatea primitoare.
3. Agenþii economici care nu au fost înregistraþi ca plãDreptul de deducere a T.V.A. aferentã materiilor prime ºi titori de T.V.A. în baza pct. 11.5. din norme ºi care, ulterior
materialelor achiziþionate de cãtre agenþii economici special livreazã ºi bunuri sau presteazã servicii impozabile, depãºind
mandataþi de stat ºi folosite conform prevederilor actelor nor- în total plafonul de 50 milioane lei, sunt obligaþi sã depunã
mative indicate la pct. 3 se exercitã de cumpãrãtor în con- cerere de înregistrare ca plãtitori de T.V.A., fiind luaþi în evidiþiile prevãzute în prezentele soluþii referitoare la aplicarea denþã cu data de 1 a lunii în care realizeazã operaþiuni
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impozabile.
art. 19 din ordonanþã.
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ANEXÃ

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
1.
2.

Denumirea unitãþii: .................................................
Adresa:
Localitatea ..........................................., str. ....................................... nr. ...........................
Sectorul............................., Codul poºtal................................, Codul fiscal..............................
Judeþul.......................................................

În conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992, republicatã, art. 17, lit. C. f),
prin prezenta solicitãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã, plãtitã pentru bunurile ºi serviciile
achiziþionate, destinate realizãrii unor obiective pe teritoriul României cu finanþare directã, asiguratã
din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine, de organisme internaþionale, precum ºi de organizaþii nonprofit ºi de caritate.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):
Ð factura
Ð chitanþa fiscalã
Ð alte documente
Restituirea este aferentã obiectivului:
..........................................................................................................................................................
Solicitãm restituirea în contul nr. ............................................................................, deschis la
..........................................................................................................................................................
Finanþarea este asiguratã din .........................................................................................................
Conducãtorul unitãþii....................................

Semnãtura.......................................

CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL TERITORIAL

Avizãm restituirea T.V.A. pentru suma de .........................................lei
Nu avizãm restituirea sumei de .......................................... lei din urmãtoarele motive:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Numele persoanei care aprobã restituirea.................................... Funcþia...............................
Semnãtura........................................ Data............................................
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
nr. 1, sectorul 2.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
Valoarea abonamentului contractat
în cursul anului 1995
Trim. I
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
(ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE

Ñ lei Ñ
Trim. IV

Trim. II

Trim. III

12.600

13.860

15.250

16.770

27.600
51.840
9.600
86.400
6.000

27.600
51.840
9.600
86.400
6.600

27.600
51.840
9.600
86.400
7.260

27.600
51.840
9.600
86.400
8.000

13.500

14.850

16.340

17.980

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:
Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat
Ñ acte procedurale ale instanþelor
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior
Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
înfiinþarea societãþilor comerciale
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi
Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a societãþilor comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune, contracte
de societate etc.)
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã

per anunþ

5.000

per anunþ

7.000

per anunþ

12.000

per cuvânt

100

per cuvânt

100

per anunþ
per anunþ
per anunþ

55.000
30.000
6.000

per poziþie

15.000

per paginã
manuscris
per rând
coloanã

39.000

1.900
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern
per anunþ
9.000
Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
S.M.B. sau cu dispoziþie de platã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
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Partea I, nr. 96/1995
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