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SECRETARIATUL DE STAT
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind modalitatea de decontare a abonamentului la curentul electric
pentru nevãzãtorii cu handicap grav
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) lit. o) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia
specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 3 alin. (3)
din Hotãrârea Guvernului nr. 939/1997,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1)
lit. o) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999
privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
nevãzãtorii cu handicap grav beneficiazã de scutire de la
plata taxei pentru abonamentul la curentul electric.

Art. 2. Ñ Asociaþia Nevãzãtorilor din România prin filialele judeþene va întocmi lista cuprinzând nevãzãtorii cu
handicap grav, titulari de contract cu Societatea Comercialã
de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ
S.A., ºi va comunica în scris inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap datele personale ºi
domiciliul acestora.
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Art. 3. Ñ Inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor comunica sucursalelor Societãþii
Comerciale de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice
”ElectricaÒ Ñ S.A. persoanele care beneficiazã de prevederile art. 19 alin. (1) lit. o) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 102/1999, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 4. Ñ Sumele necesare pentru decontarea contravalorii abonamentului la curentul electric pentru nevãzãtorii
cu handicap grav se alocã din bugetul Fondului special de
solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, în baza

protocolului încheiat de Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap cu Societatea Comercialã de
Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ
S.A. ºi cu Asociaþia Nevãzãtorilor din România, prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 5. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap ºi
inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
dr. Gabriela Popescu,
secretar de stat
Bucureºti, 23 august 2000.
Nr. 122.
ANEXÃ

PROTOCOL
Între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Societatea Comercialã de Distribuþie
ºi Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. ºi Asociaþia Nevãzãtorilor din România
s-a încheiat prezentul protocol valabil de la data de ........................ 2000.
ARTICOLUL 1
Obiectul protocolului

Aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) lit. o) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind
protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu
handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care
stipuleazã scutirea de la plata taxei pentru abonamentul la
curentul electric pentru nevãzãtorii cu handicap grav.
ARTICOLUL 2
Drepturile ºi obligaþiile pãrþilor

1. Asociaþia Nevãzãtorilor din România are urmãtoarele
drepturi ºi obligaþii:
Ñ pune la dispoziþie nevãzãtorilor cu handicap grav o
adeverinþã care sã cuprindã toate datele de identificare a
acestora, ºi anume:
a) numele ºi prenumele;
b) adresa;
c) numãrul certificatului sau al deciziei de încadrare
într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã
protecþie specialã;
d) gradul de handicap;
e) termenul de valabilitate;
Ñ elaboreazã lunar lista cuprinzând beneficiarii adeverinþelor sau ai deciziilor ºi le înainteazã inspectoratelor de
stat teritoriale pentru persoanele cu handicap pânã la data
de 25 a fiecãrei luni;
Ñ elaboreazã lunar pânã la data de 25 a lunii în curs
lista cuprinzând modificãrile survenite în luna anterioarã;
Ñ este rãspunzãtoare pentru corectitudinea întocmirii
documentelor arãtate mai sus.
2. Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
prin inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu
handicap, are urmãtoarele drepturi ºi obligaþii:
Ñ procedeazã la decontarea sumelor datorate cãtre
Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei

Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. (prin sucursalele acesteia) în
conturile comunicate de aceasta, dupã confruntarea datelor
cuprinse în lista întocmitã de Asociaþia Nevãzãtorilor din
România cu centralizatorul elaborat de Societatea
Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice
”ElectricaÒ Ñ S.A. pe baza adeverinþelor primite de la
nevãzãtorii cu handicap grav;
Ñ decontarea se efectueazã lunar pânã la data de 30
a fiecãrei luni de cãtre inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, pe bazã de facturã care
însoþeºte lista, cu explicarea detaliatã a sumelor facturate
(numele ºi prenumele, adresa completã, suma de platã ºi
perioada pentru care se face decontarea);
Ñ are dreptul de a sista plãþile pentru taxa abonamentului la curentul electric dacã Asociaþia Nevãzãtorilor din
România nu trimite inspectoratelor de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap lista cuprinzând beneficiarii scutirii
de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric
pânã la data de 25 a fiecãrei luni;
Ñ are dreptul de a face controale asupra modului în
care Asociaþia Nevãzãtorilor din România elaboreazã documentaþia care stã la baza plãþii taxei abonamentului la
curentul electric pentru nevãzãtorii cu handicap grav.
3. Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a
Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A., prin sucursalele
acesteia, are urmãtoarele drepturi ºi obligaþii:
Ñ are dreptul de a denunþa protocolul unilateral dacã
decontarea sumelor de cãtre inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap nu se efectueazã timp
de 45 de zile;
Ñ trimite pânã la data de 15 a fiecãrei luni, pe baza
adeverinþelor primite de la nevãzãtorii cu handicap grav,
inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, în vederea decontãrii, factura ºi centralizatorul cu
sumele datorate de nevãzãtorii cu handicap grav, care vor
cuprinde numele ºi prenumele, adresa completã, suma de
platã ºi perioada pentru care se face decontarea;
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Ñ pune la dispoziþie Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, în termen de 5 zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap privind modalitatea de decontare
a abonamentului la curentul electric pentru nevãzãtorii cu
handicap grav, conturile ºi banca la care se face
decontarea.
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sucursalele Societãþii Comerciale de Distribuþie ºi Furnizare
a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. pânã la data de 15
a fiecãrei luni anterioare perioadei de încetare a scutirii.
În cazul în care se vor înregistra erori de orice naturã
acestea se vor reglementa în luna imediat urmãtoare.
ARTICOLUL 4
Valabilitatea protocolului

ARTICOLUL 3
Dispoziþii finale

Încetarea dreptului de scutire de la plata sumelor
prevãzute de lege se va comunica de cãtre inspectoratele
de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap cãtre

Prezentul protocol intrã în vigoare la data de 1 mai
2000 ºi este valabil pânã la sfârºitul anului 2000, prelungindu-se din oficiu dacã nici una dintre pãrþi nu îl reziliazã
în scris cu cel puþin 30 de zile înainte.
Protocolul poate înceta prin acordul pãrþilor.

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor,
persoane fizice, care nu au domiciliul în România
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea
adãugatã,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind restituirea taxei pe
valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu
au domiciliul în România, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia impozite indirecte, Direcþia Generalã
a Vãmilor ºi direcþiile generale ale finanþelor publice ºi con-

trolului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 11 octombrie 2000.
Nr. 1.346.
ANEXÃ

NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul în România
CAPITOLUL I

adãugatã pentru bunurile cumpãrate din expoziþiile organi-

Generalitãþi

zate în România, precum ºi din reþeaua comercialã, expe-

1. Conform prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea
adãugatã se aplicã cota zero de taxã pe valoarea

diate sau transportate în strãinãtate de cãtre cumpãrãtori,
persoane fizice, care nu au domiciliul în România, denumiþi
în continuare cumpãrãtori strãini.
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1.1. Cota zero se realizeazã prin restituirea taxei pe
valoarea adãugatã, în condiþiile prevãzute de prezentele
norme.
1.2. Cumpãrãtori strãini, în înþelesul prezentelor norme,
sunt considerate persoanele fizice de altã cetãþenie ºi persoanele fizice fãrã cetãþenie (apatrizi), cu domiciliul în
strãinãtate, precum ºi persoanele fizice, cetãþeni români, cu
domiciliul în strãinãtate.
1.3. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini se face pentru bunurile cumpãrate din România
pe care le scot din þarã ca bagaj însoþit sau neînsoþit, cu
respectarea condiþiilor ºi limitelor prevãzute la art. 88 din
Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României ºi la
art. 131 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997,
cu excepþia produselor alimentare, a bãuturilor alcoolice ºi
a produselor din tutun.
CAPITOLUL II
Condiþii de restituire
2. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã pentru bunurile cumpãrate poate fi efectuatã în cazul în care se îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiþii:
2.1. bunurile sã nu fie prohibite sau restricþionate la
scoaterea din þarã, potrivit reglementãrilor legale;
2.2. unitatea comercialã care vinde sã fie autorizatã,
conform prevederilor cap. IV din prezentele norme, sã
efectueze operaþiuni care conferã cumpãrãtorilor strãini
dreptul de a cere restituirea taxei pe valoarea adãugatã;
2.3. între data cumpãrãrii bunurilor ºi data scoaterii din
þarã sau data expedierii în strãinãtate a acestora sã nu fi
trecut mai mult de 90 de zile;
2.4. perioada dintre data expedierii sau a transportãrii în
strãinãtate ºi data solicitãrii restituirii taxei pe valoarea
adãugatã sã nu fie mai mare de 90 de zile;
2.5. dreptul de restituire a taxei sã fie limitat la bunurile
achiziþionate din acelaºi magazin, care se încadreazã în
prevederile pct. 1.3 din prezentele norme ºi a cãror valoare
globalã, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, conform facturii
fiscale, sã fie superioarã sumei de 4 milioane lei.
Cumpãrãtorul strãin poate solicita restituirea taxei pe
valoarea adãugatã aferente mai multor facturi, dacã suma
globalã a fiecãreia dintre ele este superioarã sumei de mai
sus, în condiþiile stabilite la pct. 1.3 din prezentele norme,
ºi dacã scoaterea din þarã a bunurilor s-a efectuat prin
birourile vamale care funcþioneazã în incinta aeroporturilor
internaþionale.
CAPITOLUL III
Procedura de restituire
3. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre
cumpãrãtorii strãini se realizeazã conform urmãtoarei proceduri:
3.1. Pentru livrãrile de bunuri care depãºesc suma de
4 milioane lei vânzãtorul are obligaþia:
Ñ sã emitã factura fiscalã, sã perceapã taxa pe valoarea adãugatã de la client ºi sã evidenþieze operaþiunea,
conform prevederilor legale privind taxa pe valoarea
adãugatã;

Ñ sã emitã ºi sã completeze în trei exemplare formularul ”Document de restituire a taxei pe valoarea adãugatãÒ
(pentru cumpãrãtorii strãini), prezentat în anexa nr. 1 la
prezentele norme.
Originalul ºi exemplarul al doilea al documentului de
restituire a taxei pe valoarea adãugatã vor fi înmânate
cumpãrãtorului strãin însoþite de originalul facturii fiscale.
3.2. Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea
adãugatã, în momentul scoaterii din þarã a bunului ca
bagaj însoþit sau neînsoþit, cumpãrãtorul strãin prezintã
autoritãþii vamale bunurile cumpãrate, însoþite de originalul
facturii fiscale, de documentele care atestã achitarea contravalorii mãrfii ºi de cele douã exemplare ale documentului
de restituire a taxei pe valoarea adãugatã.
3.3. Autoritatea vamalã verificã:
Ñ concordanþa dintre datele prevãzute în documentul
de restituire, referitoare la cumpãrãtor, ºi datele din actele
de identificare a persoanei care se prezintã la autoritatea
vamalã;
Ñ concordanþa dintre datele prevãzute în documentul
de restituire, factura fiscalã ºi bunurile prezentate;
Ñ încadrarea în termenul prevãzut la pct. 2.3 din prezentele norme.
Dupã verificare autoritatea vamalã înregistreazã ºi
vizeazã cele douã exemplare ale documentului de restituire
a taxei pe valoarea adãugatã.
Originalul facturii fiscale ºi originalul documentului de
restituire cu viza autoritãþii vamale se returneazã
cumpãrãtorului strãin.
Exemplarul al doilea al documentului de restituire este
reþinut de autoritatea vamalã.
Direcþia Generalã a Vãmilor va lua mãsuri de a transmite Borderoul centralizator al avizãrilor pentru restituirea
taxei pe valoarea adãugatã aferente vânzãrilor cãtre
cumpãrãtori strãini, conform modelului prezentat în anexa
nr. 2 la prezentele norme, la Direcþia impozite indirecte din
cadrul Ministerului Finanþelor, pânã la data de 20 a lunii
urmãtoare celei în care s-au înregistrat la autoritatea
vamalã documentele de restituire.
Lunar, pânã la data de 30 a lunii în care s-a transmis
Borderoul centralizator al avizãrilor pentru restituirea taxei
pe valoarea adãugatã aferente vânzãrilor cãtre cumpãrãtori
strãini, Direcþia impozite indirecte va transmite direcþiilor
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, situaþia privind avizãrile pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã
aferente vânzãrilor efectuate în fiecare judeþ, în scopul verificãrii respectãrii reglementãrilor în vigoare privind taxa pe
valoarea adãugatã.
3.4. Cumpãrãtorii strãini pot solicita restituirea taxei pe
valoarea adãugatã pe baza urmãtoarelor documente:
Ð originalul documentului de restituire, vizat de autoritatea vamalã care funcþioneazã în incinta aeroporturilor
internaþionale;
Ð originalul facturii fiscale, însoþit de bon de casã, chitanþã sau orice alt document care atestã achitarea contravalorii bunurilor.
3.5. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre
cumpãrãtorii strãini se face pe baza documentelor
prevãzute la pct. 3.4 de cãtre:
a) birourile societãþilor autorizate, existente la punctele
de frontierã ale aeroporturilor internaþionale;
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b) unitatea comercialã autorizatã care a efectuat vânzarea bunurilor.
3.6. Taxa pe valoarea adãugatã se restituie 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 de trecere a frontierei.
Convertirea sumelor se face în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
CAPITOLUL IV
Autorizarea unitãþilor comerciale
4.1. Autorizarea unitãþilor comerciale care fac vânzãri
pentru care se acordã dreptul de restituire a taxei pe
valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini se face de cãtre
direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, pe
baza unei cereri întocmite conform modelului prezentat în
anexa nr. 3 la prezentele norme, depusã de societãþile
comerciale care deþin una sau mai multe unitãþi comerciale.
În situaþia în care societãþile comerciale solicitã autorizarea mai multor unitãþi comerciale (magazine) de pe raza
teritorialã a aceluiaºi organ fiscal se va întocmi o singurã
cerere, semnatã de persoanele care angajeazã legal persoana juridicã solicitantã.
Cererea va fi însoþitã de :
a) copie de pe înºtiinþarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
c) copie de pe documentul de înregistrare la organul
fiscal a unitãþii comerciale pentru care se solicitã autorizarea;
d) date cu privire la magazinul pentru care se solicitã
autorizarea (adresa exactã, profilul, dotãrile);
e) copie de pe ultimul bilanþ contabil, de pe contul de
profit ºi pierderi ºi de pe anexele la bilanþul contabil, înregistrate la organul fiscal;
f) copie de pe documentele de achiziþionare ºi înregistrare în evidenþa societãþii comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care
se solicitã autorizarea;
g) orice alte documente necesare pentru susþinerea solicitãrii.
4.2. Organele fiscale prevãzute la pct. 4.1 verificã:
a) realitatea datelor prezentate în documentaþia anexatã
la cerere;
b) modul în care unitatea solicitantã a respectat plata în
termen a obligaþiilor cãtre buget;
c) realizarea unui volum mediu lunar al desfacerilor de
minimum 100 milioane lei.
Cererea va fi soluþionatã în termen de 30 de zile de la
data înregistrãrii, prin:
a) eliberarea unei autorizaþii conform modelului prezentat
în anexa nr. 4 la prezentele norme;
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b) respingerea cererii, care va fi comunicatã unitãþii solicitante în termen de 3 zile de la data deciziei.
Autorizaþiile emise societãþilor comerciale se înregistreazã în Registrul pentru evidenþa autorizaþiilor emise
societãþilor comerciale care efectueazã vânzãri cãtre
cumpãrãtori strãini care beneficiazã de restituirea taxei pe
valoarea adãugatã, prezentat în anexa nr. 5 la prezentele
norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat ºi
pãstrat de direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti.
Autorizaþia este valabilã pânã la sfârºitul anului calendaristic în care a fost eliberatã.
Eliberarea unei noi autorizaþii de cãtre direcþiile generale
ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, se poate face
numai dacã au fost respectate prevederile prezentelor
norme.
4.3. Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, vor transmite organelor teritoriale din subordine,
în termen de 3 zile de la autorizare, Lista cuprinzând
unitãþile comerciale care au fost autorizate sã efectueze
vânzãri pentru care se acordã restituirea taxei pe valoarea
adãugatã cãtre cumpãrãtori strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme.
4.4. Formularul ”Document de restituire a taxei pe
valoarea adãugatã (pentru cumpãrãtori strãini)Ò, conform
modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme, va
fi tipãrit de Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ pe
bazã de comenzi scrise (conform modelului prevãzut în
anexa nr. 7 la prezentele norme), aprobate de direcþiile
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Distribuirea formularelor comandate se face contra cost
de cãtre Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ, cu alocarea unei plaje speciale de serii ºi numere pentru fiecare
unitate autorizatã.
Societãþile comerciale autorizate sã efectueze vânzãri
cãtre cumpãrãtori strãini care beneficiazã de restituirea
taxei pe valoarea adãugatã au obligaþia sã þinã evidenþa
achiziþionãrii ºi utilizãrii documentelor fiscale speciale, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele
norme.
O nouã comandã de formulare va fi condiþionatã de justificarea utilizãrii formularelor achiziþionate anterior, prin prezentarea evidenþei întocmite conform anexei nr. 8 la
prezentele norme, vizatã de organul fiscal la care societatea comercialã respectivã este înregistratã ca plãtitoare de
impozite ºi taxe.
4.5. Dupã obþinerea autorizaþiei magazinul va afiºa la
loc vizibil sigla ”TAX FREEÒ, conform modelului prezentat
în anexa nr. 9 la prezentele norme.
Sigla va avea dimensiunea de 20 x 20 cm. În mijlocul
siglei se înscriu cuvintele TAX FREE cu majuscule având
înãlþimea de 5 cm.
4.6. Unitãþile autorizate conform prevederilor de mai sus
pot sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã
conform prevederilor cap. III din prezentele norme. Pentru
sumele restituite nu se percepe comision.
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CAPITOLUL V
Autorizarea societãþilor comerciale care restituie
taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini

5.1. Ministerul Finanþelor, prin Direcþia impozite indirecte,
poate autoriza societãþi comerciale care sã restituie taxa pe
valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini potrivit prevederilor
pct. 3.5 lit. a) din prezentele norme.
Autorizarea se face la cererea societãþii comerciale
(conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezentele
norme), dacã aceasta îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
a) sã fie înregistratã la organele fiscale ca plãtitoare de
taxã pe valoarea adãugatã pentru întreaga activitate sau
pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea
adãugatã;
b) sã nu aibã debite restante la bugetul de stat ºi nici
abateri de la obligaþiile fiscale, consemnate în actele de
control întocmite de organele fiscale;
c) sã aibã o solvabilitatea suficientã pentru desfãºurarea activitãþii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã;
d) sã fie autorizatã sã desfãºoare activitate în punctele
de frontierã.
Solicitantul este obligat sã indice în cerere adresa sa
exactã, locul sau locurile unde doreºte sã desfãºoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã ºi sã o
prezinte la Ministerul Finanþelor Ñ Direcþia impozite indirecte, însoþitã de urmãtoarele documente:
a) copie de pe statutul societãþii comerciale sau de pe
actul constitutiv al acesteia;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare;
c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
d) copie de pe înºtiinþarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
e) certificat de atestare fiscalã eliberat în acest scop;
f) copie de pe ultimul bilanþ contabil, de pe contul de
profit ºi pierderi ºi de pe anexele la bilanþul contabil, înregistrate la organul fiscal;
g) orice alte documente necesare pentru susþinerea
cererii.
5.2. Pe baza cererii ºi a documentelor anexate
Ministerul Finanþelor Ñ Direcþia impozite indirecte poate
aproba ºi emite autorizaþia pentru activitatea de restituire a
taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini (conform
modelului prezentat în anexa nr. 11 la prezentele norme).
Autorizaþiile emise se înregistreazã în Registrul pentru
evidenþa autorizaþiilor emise societãþilor comerciale care
restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini,
prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme.
Acest registru va fi completat, parafat, numerotat ºi
pãstrat de Direcþia impozite indirecte din Ministerul
Finanþelor.
Autorizaþia este valabilã pânã la sfârºitul anului calendaristic în care a fost eliberatã.
Eliberarea unei noi autorizaþii de cãtre Direcþia impozite
indirecte din cadrul Ministerului Finanþelor se poate face pe
baza documentelor prevãzute la pct. 5.1 lit. e)Ðg), numai
dacã au fost respectate prevederile prezentelor norme.
5.3. Pentru activitatea de restituire societãþile comerciale
autorizate vor reþine un comision în lei de pânã la 10% din

taxa pe valoarea adãugatã solicitatã a fi restituitã în baza
documentelor prevãzute de prezentele norme. Comisionul
se supune regimului de taxã pe valoarea adãugatã aplicabil bunurilor, conform art. 17 lit. B.l) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 17/2000.
5.4. Societatea comercialã autorizatã sã desfãºoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã este obligatã sã notifice Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia impozite
indirecte schimbarea locului sau a locurilor de desfãºurare
a activitãþii de restituire. În acest caz poate solicita eliberarea unei autorizaþii, cu îndeplinirea procedurii din prezentul
capitol.
5.5. Ministerul Finanþelor, prin Direcþia impozite indirecte,
va comunica Lista cuprinzând societãþile comerciale autorizate sã restituie taxa pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor
strãini, conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme, organelor fiscale teritoriale la care acestea
sunt înregistrate ca plãtitoare de taxã pe valoarea adãugatã.
Organele fiscale la care societãþile comerciale autorizate
sunt înregistrate ca plãtitoare de impozite ºi taxe vor asigura controlul activitãþii de restituire a taxei pe valoarea
adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini, potrivit prezentelor
norme.
CAPITOLUL VI
Evidenþa activitãþii de restituire a taxei
pe valoarea adãugatã
6.1. Unitãþile comerciale autorizate sã efectueze vânzãri
pentru care se acordã dreptul de restituire a taxei pe
valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini au obligaþia sã
întocmeascã la sfârºitul fiecãrei luni Situaþia cuprinzând
vânzãrile pentru care s-au eliberat documente de restituire
a taxei pe valoarea adãugatã pentru cumpãrãtorii strãini,
conform modelului prezentat în anexa nr. 14 la prezentele
norme, precum ºi Situaþia cuprinzând restituirile de taxã pe
valoarea adãugatã, efectuate de cãtre vânzãtor cãtre
cumpãrãtorii strãini, conform modelului prezentat în anexa
nr. 15 la prezentele norme.
Situaþiile vor fi transmise organului fiscal teritorial la care
unitatea comercialã este înregistratã ca plãtitoare de taxã
pe valoarea adãugatã, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare.
6.2. Societãþile comerciale autorizate conform prevederilor cap. V din prezentele norme sã efectueze restituirea
taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini au
obligaþia sã întocmeascã la sfârºitul fiecãrei luni Situaþia
cuprinzând restituirile de taxã pe valoarea adãugatã, efectuate, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme.
Situaþia respectivã va fi transmisã organului fiscal teritorial la care societatea comercialã este înregistratã ca
plãtitoare de taxã pe valoarea adãugatã, pânã la data de
5 a lunii urmãtoare.
6.3. Comisionul perceput pentru restituirea taxei pe
valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini se evidenþiazã
în formularul ”Decont privind taxa pe valoarea adãugatãÒ,
conform instrucþiunilor de completare a acestuia.
Sumele efectiv restituite, justificate cu documentele
prevãzute în prezentele norme, se vor înscrie în decont la
rândul ”T.V.A. efectiv restituitã cumpãrãtorilor strãiniÒ.
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ANEXA Nr. 1
la norme

TAX
FREE

DOCUMENT DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADÃUGATÃ Nr. ........

(pentru cumpãrãtorii strãini)

1. Valoarea bunurilor din factura fiscalã
nr. ................. din data .....................
(exportate în interval de 90 de zile)

2. Valoarea taxei pe valoarea adãugatã de restituit

CUMPÃRÃTOR
3. Numele ºi prenumele:
4. Data ºi locul naºterii:
5. Þara de domiciliu:
6. Numãrul paºaportului/Numãrul
6. documentului de identitate:
7. Data emiterii paºaportului:
8. Am primit suma de ........... (.........) lei.

.............................

VÂNZÃTOR
9. Denumirea societãþii comerciale:
10. Adresa:
11. Codul fiscal:
12. Data vânzãrii:
13. Organul fiscal la care este înregistrat
13. vânzãtorul:

Data restituirii:

(semnãtura)

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

CONFIRMAREA DE CÃTRE AUTORITATEA VAMALÃ A SCOATERII
DIN ÞARÃ A BUNURILOR

Biroul vamal:
Codul biroului vamal:
Numãrul ºi data înregistrãrii:
......................................................
(semnãtura ºi ºtampila)

NOTÃ:

Se completeazã de biroul vamal.
Autoritatea vamalã poate refuza certificarea ieºirii bunurilor dacã:
Ñ formularul nu este integral completat de cãtre vânzãtor (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 4 milioane lei;
Ñ datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a
cumpãrãtorului ºi cu datele din factura fiscalã;
Ñ termenul de 90 de zile, calculat între data cumpãrãrii ºi data scoaterii din þarã sau data
expedierii în strãinãtate a bunurilor, a fost depãºit.
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ANEXA Nr. 2
la norme

DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR
BORDEROUL CENTRALIZATOR

al avizãrilor pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente vânzãrilor cãtre cumpãrãtori strãini,
efectuate în luna .................. anul ..........
Documentul
de restituire

Cumpãrãtorul
Nr.
crt.

Numele
ºi
prenumele

Þara

Numãrul
paºaportului

Numãrul

Data

Documentul
de vânzare
Numãrul

Localitatea/judeþul
unitãþii vânzãtoare

Data
avizului

Valoarea facturii

Data

ANEXA Nr. 3
la norme
CERERE

pentru autorizarea unitãþii (unitãþilor) comerciale sã efectueze vânzãri cãtre cumpãrãtorii strãini
care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã
Persoana juridicã ....................................................., cu sediul în ...................................,
judeþul/sectorul .............................., str. ......................................... nr. .........., codul poºtal ...............,
telefon ..........................., telex/fax ....................., înmatriculatã în registrul comerþului la nr. ..............
din ................................., codul fiscal .............................., reprezentatã prin ......................................,
domiciliat în ....................................................., str. .................................................... nr. .............,
posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ..................... nr. ................................., eliberat/eliberatã de .................................., având funcþia de .........................., solicit eliberarea autorizaþiei pentru
unitatea (unitãþile) comercialã (comerciale) din ..................................., judeþul/sectorul ........................,
str. ..................................... nr. .............., codul poºtal ............................., telefon ..................,
telex/fax ..................................., pentru efectuarea vânzãrii de bunuri ......................... cumpãrãtorilor
strãini care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã.
Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul în România, urmãtoarele documente:
1. copie de pe înºtiinþarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
2. copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
3. copie de pe documentul cu care au fost declarate la organul fiscal unitatea (unitãþile)
comercialã (comerciale);
4. copie de pe documentele din care rezultã profilul unitãþii comerciale ºi dotarea acesteia;
5. copie de pe ultimul bilanþ contabil, de pe contul de profit ºi pierderi ºi de pe anexele la
bilanþul contabil, înregistrate la organul fiscal;
6. copie de pe documentele de achiziþionare ºi înregistrare în evidenþa unitãþii (unitãþilor)
comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicitã autorizarea;
7. orice alte documente necesare pentru susþinerea solicitãrii.
Programul de lucru al unitãþii (unitãþilor) comerciale este în zilele .........................................,
orele .........................., ºi în zilele ........................., orele .................... .
Ne obligãm sã respectãm reglementãrile în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.

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

................................
(data)

Taxa
pe valoarea
adãugatã
de restituit
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ANEXA Nr. 4
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MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ......................./municipiului Bucureºti
AUTORIZAÞIE

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

Valabilã pânã la ........................................................
(ziua, luna, anul)

Se autorizeazã ......................................, cu sediul în .............................., str. ...........................
(persoana juridicã)

nr. .........., judeþul/sectorul ....................................................., codul poºtal .................................,
telex/fax .................................., cu certificatul de înmatriculare la registrul comerþului nr. ...................
din ..........................................................., reprezentatã prin ...............................................................,
(numele ºi prenumele)

cu domiciliul în .............................................., str. ................................................... nr. ............,
judeþul/sectorul ........................................, posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ................
nr. ..........., eliberat/eliberatã de ..................................... la data de .........................., sã efectueze
vânzãri de bunuri .......................................... cumpãrãtorilor strãini care beneficiazã de restituirea
taxei pe valoarea adãugatã, în unitatea comercialã ........................................... din .......................,
str. .......................................... nr .........., judeþul/sectorul ............................, codul poºtal ................,
telefon ................................., telex/fax ............................; în unitatea comercialã ...............................
din ....................................., str. ........................................ nr. .........., judeþul/sectorul ...........................,
codul poºtal ..................................., telefon ....................................., telex/fax .....................................,
ºi în unitatea comercialã ........................................................................ din .........................................,
str. .................................................. nr. ............, judeþul/sectorul ........................................., codul
poºtal ........................., telefon .................................., telex/fax .................................., 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 ºi controlului
financiar de stat a judeþului ......................................................../municipiului Bucureºti, dupã caz.
Director general,
...............................
ANEXA Nr. 5
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ......................./municipiului Bucureºti
REGISTRUL

pentru evidenþa autorizaþiilor emise societãþilor comerciale care efectueazã vânzãri cãtre cumpãrãtori strãini
care beneficiazã de restituirea taxei pe valoarea adãugatã
Autorizaþia

Societatea comercialã

Unitatea autorizatã

Codul
fiscal

Organul
fiscal
la care
este
înregistratã

Numãrul
unitãþilor
autorizate

9

10

11

Sediul
Nr.

1

Data

Valabilã
pânã la

Denumirea

2

3

4

Localitatea Str.
5

6

Nr.

Judeþul/
sectorul

7

8

Sediul
Denumirea
unitãþii
autorizate Localitatea Str. Nr.
12

13

14

15

Judeþul/
sectorul
16

Prezentul registru conþine ................... pagini numerotate de la 1 la .............., fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã
în data de ......................... .
Director general,
.................................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 6
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MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ......................./municipiului Bucureºti

LISTA

cuprinzând unitãþile comerciale care au fost autorizate sã efectueze vânzãri
pentru care se acordã restituirea taxei pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini

Nr.
crt.

Denumirea unitãþii/
subunitãþii comerciale

Numãrul autorizaþiei/data

Adresa

Codul
fiscal

Organul fiscal la care este înregistratã
unitatea/subunitatea comercialã

ANEXA Nr. 7
la norme

N O T Ã D E C O M A N D Ã Nr. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .

pentru documente fiscale speciale

Denumirea societãþii comerciale ....................................................................................................
Codul fiscal ..........................
Numãrul autorizaþiei/data .............................
Sediul:
localitatea ............................................................., str. ..................................................................................... nr. ..........,
sectorul .........................., judeþul .................................., telefon ....................................

Felul documentului
0

Cantitatea
solicitatã

U.M.

Preþul unitar

Valoarea

T.V.A.

Valoarea totalã,
inclusiv T.V.A.

1

2

3

4

5

6

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

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat a judeþului ................./
municipiului Bucureºti
Data aprobãrii comenzii ..................................................
Numãrul documentelor aprobate ....................................
Seria..................................................................................
Modalitatea de platã ........................................................
.......................................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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EVIDENÞA

achiziþionãrii ºi utilizãrii documentelor fiscale speciale în luna .........., anul ..........

Denumirea societãþii comerciale ....................................................................................................
Data .........................
Sediul:
localitatea ............................................................, str. ..................................................................................... nr. ..........,
sectorul .........................., judeþul .................................., codul fiscal ....................................
Nr.
crt.

Explicaþii

Numãrul facturilor fiscale

1.

Stoc la începutul lunii

2.

Achiziþii în cursul lunii

3.

TOTAL I (rândul 1 + rândul 2)

4.

Cantitatea utilizatã în cursul lunii

5.

Cantitatea anulatã în cursul lunii

6.

TOTAL II (rândul 4 + rândul 5)

7.

Stoc la sfârºitul lunii (rândul 3 Ð rândul 6)

Numãrul avizelor de însoþire a mãrfii

Certificatã de conducerea societãþii comerciale
Semnãtura .........................................
Data .........................................
Verificatã de organul fiscal
Semnãtura ..........................................
Data ...................................................
ANEXA Nr. 9
la norme
MODELUL SIGLEI

TAX
FREE
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CERERE

pentru autorizarea activitãþii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini

Persoana juridicã ........................................................, cu sediul în ............................................,
judeþul/sectorul ....................................................................., str. ...........................................................
nr. .............., codul poºtal ................................, telefon .........................., telex/fax .........................,
înmatriculatã în registrul comerþului la nr. .................................... din ...........................................,
codul fiscal ........................................, reprezentatã prin ..................................................................,
domiciliat/domiciliatã în ..............................................., str. ................................................ nr. ..........,
posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ........... nr. ..................., eliberat/eliberatã
de ................................................................, având funcþia de ...........................................................,
solicit eliberarea autorizaþiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor
strãini, în baza art. 17 lit. B.l) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe
valoarea adãugatã.
Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor,
persoane fizice, care nu au domiciliul în România, urmãtoarele documente:
1. copie de pe actele constitutive ale societãþii comerciale;
2. copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerþului;
3. copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
4. copie de pe înºtiinþarea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã;
5. certificat de atestare fiscalã, eliberat în acest scop;
6. copie de pe ultimul bilanþ contabil, de pe contul de profit ºi pierderi ºi de pe anexele la
bilanþul contabil, înregistrate la organul fiscal;
7. orice alte documente necesare pentru susþinerea solicitãrii.
Mã oblig sã respect reglementãrile în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.

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

.....................................
(data)
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MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia impozite indirecte
AUTORIZAÞIE

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

Valabilã pânã la ........................................................
(ziua, luna, anul)

Se autorizeazã ......................................................., cu sediul în ..................................................,
(societatea comercialã)

str. ....................................................... nr. ......, judeþul/sectorul ......................., codul poºtal .............,
telex/fax ............................, cu certificatul de înmatriculare la registrul comerþului nr. ......................
din .............................................., reprezentatã prin .............................................................................,
(numele ºi prenumele)

cu domiciliul în ..................................................., str. .................................................. nr. .......,
judeþul/sectorul ................................................, posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ........
nr. .........................., eliberat/eliberatã de ............................................. la data de ............................,
sã efectueze restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor strãini la unitatea
din ................................... str. ............................................. nr. .........., judeþul/sectorul ....................,
codul poºtal ........................................, telefon ..................................., telex/fax .....................,
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 impozite indirecte din Ministerul Finanþelor.
Director,
...................................................

ANEXA Nr. 12
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia impozite indirecte
REGISTRUL

pentru evidenþa autorizaþiilor emise societãþilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adãugatã
cumpãrãtorilor strãini
Autorizaþia

Societatea comercialã

Unitatea autorizatã

Codul
fiscal

Organul
fiscal
la care
este
înregistratã

Numãrul
unitãþilor
autorizate

9

10

11

Sediul
Nr.

1

Data

Valabilã
pânã la

Denumirea

2

3

4

Localitatea Str.
5

6

Nr.

Judeþul/
sectorul

7

8

Sediul
Denumirea
unitãþii
autorizate Localitatea Str. Nr.
12

13

14

15

Judeþul/
sectorul
16

Prezentul registru conþine ................... pagini, numerotate de la 1 la .............., fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã
în data de ......................... .
Director,
.................................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 13
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia impozite indirecte
LISTA

cuprinzând societãþile comerciale autorizate sã restituie taxa pe valoarea adãugatã
cumpãrãtorilor strãini
Nr.
crt.

Denumirea
societãþii comerciale

Adresa

Codul
fiscal

Organul fiscal la care
este înregistratã
societatea comercialã

Numãrul
autorizaþiei/data

ANEXA Nr. 14
la norme

Societatea Comercialã ........................................
Codul fiscal .........................................................
Organul fiscal ......................................................
SITUAÞIA

cuprinzând vânzãrile pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei
pe valoarea adãugatã cãtre cumpãrãtorii strãini, în luna .................., anul ............

Nr.
crt.

Documentul
de restituire

Cumpãrãtorul
Numele
ºi prenumele

Þara

Numãrul
paºaportului

Numãrul

Data

Documentul
de vânzare
Numãrul

Data

Valoarea
facturii

Taxa
pe
valoarea
adãugatã

ANEXA Nr. 15
la norme

Societatea Comercialã ........................................
Codul fiscal .........................................................
Organul fiscal ......................................................
SITUAÞIA

cuprinzând restituirile de taxã pe valoarea adãugatã, efectuate de vânzãtor
cãtre cumpãrãtori strãini, în luna .................., anul ............

Nr.
crt.

Documentul
de restituire

Cumpãrãtorul
Numele
ºi prenumele

Þara

Numãrul
paºaportului

Numãrul

Data

Documentul
de vânzare
Numãrul

Data

Valoarea
facturii

Taxa
pe
valoarea
adãugatã

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 8/9.I.2001
ANEXA Nr. 16
la norme

Societatea Comercialã ........................................
Codul fiscal .........................................................
Organul fiscal ......................................................
SITUAÞIA

cuprinzând restituirile de taxã pe valoarea adãugatã, efectuate în luna .................., anul ............

Nr.
crt.

Documentul
de restituire

Cumpãrãtorul
Numele
ºi prenumele

Þara

Numãrul
paºaportului

Numãrul

Data

Documentul
de vânzare
Numãrul

Data

Valoarea
facturii

Taxa pe valoarea
adãugatã
Restituitã Comision

În atenþia publicului
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ comunicã persoanelor fizice ºi juridice cu
domiciliul sau cu sediul în Bucureºti cã primirea anunþurilor în vederea publicãrii
actelor în Partea a III-a a Monitorului Oficial al României (acte juridice, înscrisuri,
comunicãri, anunþuri ºi altele asemenea), în temeiul unor dispoziþii legale, se face la
sediul Centrului pentru relaþii cu publicul ºi agenþii economici, ºos. Panduri nr. 1,
bl. P33, sectorul 5, Bucureºti.
Pentru persoanele fizice ºi juridice cu domiciliul sau cu sediul în alte zone ale
þãrii transmiterea documentelor spre publicare se face prin intermediul Companiei
Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A.
Serviciul de publicare se desfãºoarã astfel:
Ð pentru anunþurile depuse pânã la ora 11,00 Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, poate fi procurat la ora 14,00 în aceeaºi zi;
Ð pentru anunþurile depuse dupã ora 11,00 Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, poate fi procurat de cãtre client în dimineaþa zilei urmãtoare.
Pe aceastã cale informãm publicul cã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ nu
încaseazã taxe de urgenþã pentru nici o publicaþie ºi pentru nici o zonã de pe
teritoriul României.
Plata se va face în conturile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ:
Ð nr. 2511.1-12.1/ROL, deschis la Banca Comercialã Românã Ð S.A. Ð
Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti;
Ð nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor
juridice bugetare).

TARIFELE
aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 2001
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð deciziile pronunþate de secþiile unite ale Curþii Supreme de Justiþie

320.000 lei/paginã de manuscris
320.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei ºi a biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti, a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
a hotãrârii irevocabile a instanþei judecãtoreºti, prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã
Ð alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege
Ð publicaþii cu prezentare tabelarã

75.000 lei/act
395.000 lei/act
395.000 lei/act
650.000 lei/anunþ
1.500 lei/cuvânt
1.500 lei/cuvânt
395.000 lei/act
1.500 lei/cuvânt
30.000/rând

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale, precum ºi a altor sentinþe prevãzute de lege
Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale bãncilor
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, hotãrâri
ale adunãrilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã
a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice
Ñ alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege

450.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
677.000 lei/anunþ
590.000 lei/paginã de manuscris
30.000 lei/rând
590.000 lei/paginã de manuscris
245.000 lei/anunþ

590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de ramurã

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã în cotã de 19%.
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