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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendãrii plãþii taxei
pe valoarea adãugatã la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1Ñ4 din Legea nr. 345/2002
privind taxa pe valoarea adãugatã
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu
modificãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 29 lit. D. c) pct. 1Ñ4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice cu privire la
modul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea
adãugatã la organele vamale conform art. 29 lit. D. c)
pct. 1Ñ4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea

adãugatã, prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucureºti, 7 iunie 2002.
Nr. 731.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale
conform art. 29 lit. D.c) pct. 1Ñ4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã
CAPITOLUL I
Modul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea
adãugatã la organele vamale conform art. 29 lit. D.c)
pct. 1Ñ3 din Legea nr. 345/2002
Art. 1. Ñ (1) Potrivit art. 29 lit. D.b) din Legea
nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie
2002, taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor plasate în
regim de import se achitã la organul vamal.
(2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, potrivit
art. 29 lit. D.c) pct. 1Ñ3 din lege, se suspendã plata taxei pe
valoarea adãugatã la organele vamale pentru maºinile industriale, utilajele tehnologice, instalaþiile, echipamentele, aparatele
de mãsurã ºi control, automatizãri, mijloacele de transport
destinate realizãrii de activitãþi productive, care au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în þarã ºi nu
au fost niciodatã utilizate, importate de cãtre întreprinderile
mici ºi mijlocii, de cãtre societãþile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, persoanele fizice ºi asociaþiile familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990,
cu modificãrile ulterioare, care îºi au sediul ºi îºi desfãºoarã
activitatea în zone defavorizate, precum ºi de cãtre persoanele impozabile care realizeazã investiþii ce se încadreazã în
prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiþiilor
directe cu impact semnificativ în economie.
(3) Persoanele impozabile care realizeazã investiþii ce se
încadreazã în prevederile Legii nr. 332/2001 beneficiazã de
suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele
vamale pentru utilajele tehnologice, instalaþiile, echipamentele,
aparatele de mãsurã ºi control, automatizãri, prevãzute în
Lista cuprinzând utilajele tehnologice, instalaþiile, echipamentele, aparatele de mãsurã ºi control, automatizãri ºi produse
software, achiziþionate din import, care sunt exceptate de la
plata taxelor vamale cuprinsã în anexa la Ordinul ministrului
dezvoltãrii ºi prognozei ºi al ministrului finanþelor publice
nr. 228/1.437/2001, precum ºi pentru maºinile industriale ºi
mijloacele de transport destinate realizãrii de activitãþi productive.
(4) Taxa pe valoarea adãugatã se suspendã pe perioada
de realizare a investiþiei pânã la punerea în funcþiune a acesteia, dar nu mai mult de 12 luni de la data începerii
investiþiei, în cazul întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi al investitorilor din zonele defavorizate, ºi, respectiv, nu mai mult de
30 de luni de la data înregistrãrii statistice la Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei, în cazul investitorilor care realizeazã
investiþii ce se încadreazã în prevederile Legii nr. 332/2001.
Art. 2. Ñ (1) Direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene atestã dreptul de a beneficia de suspendarea plãþii
taxei pe valoarea adãugatã în vamã, la cererea importatorilor
care îºi au sediul în raza teritorialã a acestora, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, prin eliberarea unui certificat
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
(2) Pentru unitãþile care au sediul în municipiul Bucureºti,
certificatul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea
adãugatã la organele vamale se elibereazã de administraþiile
finanþelor publice de sector sau de Direcþia generalã a
finanþelor publice a municipiului Bucureºti, dupã caz, la care
sunt înregistrate ca plãtitoare de impozite ºi taxe.
Art. 3. Ñ Beneficiazã de prevederile art. 1 alin. (2)
importatorul care îndeplineºte cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) este înregistrat la organul fiscal ca plãtitor de taxã pe
valoarea adãugatã;
b) bunurile importate direct sau prin comisionari sã nu
facã obiectul comercializãrii ca atare;
c) nu are obligaþii cãtre bugetul de stat rezultate din taxa
pe valoarea adãugatã suspendatã la organele vamale.

Art. 4. Ñ (1) Importatorii vor prezenta direcþiei generale a
finanþelor publice judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
cererea însoþitã de urmãtoarele documente:
a) copii de pe actele de înfiinþare;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare;
c) copie de pe documentul care atestã calitatea de plãtitor
de taxã pe valoarea adãugatã;
d) copie legalizatã de pe certificatul de investitor în zona
defavorizatã sau certificatul provizoriu de investitor în zona
defavorizatã, dupã caz, pentru unitãþile din zonele defavorizate;
e) copie legalizatã de pe dovada înregistrãrii statistice la
Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, în cazul unitãþilor care realizeazã investiþii ce se încadreazã în prevederile Legii
nr. 332/2001;
f) dovada, în original, privind numãrul mediu scriptic anual
de salariaþi, eliberatã în condiþiile legii de cãtre Camera de
muncã în a cãrei razã teritorialã activeazã unitatea respectivã,
în cazul întreprinderilor mici ºi mijlocii;
g) declaraþie pe propria rãspundere, semnatã de persoana
care angajeazã legal unitatea, din care sã rezulte data de
începere a investiþiei, în cazul întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi
al investitorilor din zonele defavorizate;
h) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea investiþiei;
i) certificat de atestare fiscalã, în original;
j) copii de pe contractele externe, comenzile, facturile
externe, însoþite de traducere autorizatã sau confirmatã pe
propria rãspundere de cãtre persoanele care angajeazã legal
unitatea importatoare, ºi copie de pe contractele de comision,
dupã caz;
k) copie de pe deconturile de taxã pe valoarea adãugatã
pe ultimele 3 luni, depuse la organul fiscal teritorial, însoþite
de copia de pe documentele care atestã achitarea taxei pe
valoarea adãugatã, conform decontului.
(2) În urma analizãrii documentaþiei prezentate de importator cererea se aprobã sau se respinge de comisia constituitã
în acest scop. Din comisie fac parte directorul general al
direcþiei generale a finanþelor publice, respectiv directorul
administraþiei finanþelor publice de sector, ºi alþi 4 membri
numiþi prin decizie a acestuia.
(3) Direcþiile generale ale finanþelor publice, respectiv
administraþiile finanþelor publice de sector, vor þine evidenþa
certificatelor de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea
adãugatã eliberate, într-un registru de evidenþã conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
(4) Pe baza aprobãrii se elibereazã importatorilor certificatul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã
în vamã.
(5) Certificatul de atestare se elibereazã pentru fiecare
obiectiv de investiþii, pe o perioadã de maximum 12 luni de la
data începerii investiþiei, pentru întreprinderile mici ºi mijlocii
ºi pentru investitorii din zonele defavorizate, ºi de maximum
30 de luni de la data înregistrãrii statistice la Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei, pentru investitorii care realizeazã
investiþii ce se încadreazã în prevederile Legii nr. 332/2001.
Art. 5. Ñ La declaraþia vamalã de import se anexeazã
copia de pe certificatul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe
valoarea adãugatã, obþinut de importator, verificatã ºi vizatã
de organul vamal pe baza certificatului original prezentat de
importator, ºi o declaraþie pe propria rãspundere din care sã
rezulte cã obiectivul de investiþii nu a fost pus în funcþiune.
Art. 6. Ñ Taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã potrivit legii ºi se înscrie în declaraþia vamalã de import, fãrã a fi
plãtitã la organul vamal.
Art. 7. Ñ În perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare emise, la cererea importatorilor, însoþitã de documentele prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. h)Ñk), comisia poate
aproba suplimentarea acestora.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 410/13.VI.2002
Art. 8. Ñ (1) Pânã la expirarea perioadei de suspendare
importatorii sunt obligaþi sã achite taxa pe valoarea adãugatã
suspendatã, înscrisã în declaraþia vamalã de import.
(2) În cazul în care termenul de suspendare expirã într-o
zi nelucrãtoare, plata se considerã în termen dacã este efectuatã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
Art. 9. Ñ În situaþia în care organele de control constatã
nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b), vor reþine originalul
certificatului de suspendare eliberat, pe care îl vor transmite
emitentului în vederea anulãrii.
CAPITOLUL II
Modul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea
adãugatã la organele vamale conform art. 29 lit. D.c)
pct. 4 din Legea nr. 345/2002
Art. 10. Ñ (1) Potrivit art. 29 lit. D.b) din Legea
nr. 345/2002, taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor
plasate în regim de import se achitã la organul vamal.
(2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, potrivit
art. 29 lit. D.c) pct. 4 din Legea nr. 345/2002, se suspendã
plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale pentru
maºinile industriale, utilajele, instalaþiile, echipamentele care
se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin
care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezvoltã
capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii,
ateliere, precum ºi pentru maºinile agricole, pe termen de
120 de zile de la data efectuãrii importului. De asemenea, se
suspendã plata taxei pe valoarea adãugatã la organele
vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care
nu se produc în þarã sau sunt deficitare, importate în vederea
realizãrii obiectului de activitate.
Art. 11. Ñ Ministerul Finanþelor Publice, prin Direcþia
generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã, atestã dreptul de a
beneficia de suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã în
vamã, la cererea importatorilor, potrivit modelului prezentat în
anexa nr. 3, prin eliberarea unui certificat de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale,
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.
Art. 12. Ñ Beneficiazã de prevederile art. 10 alin. (2)
importatorul care îndeplineºte cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) este înregistrat la organul fiscal ca plãtitor de taxã pe
valoarea adãugatã;
b) bunurile importate direct sau prin comisionari sã nu
facã obiectul comercializãrii ca atare, cu excepþia celor importate de unitãþi special autorizate care asigurã pentru mai mulþi
consumatori Ñ unitãþi productive Ñ necesarul de materii
prime ce nu se produc în þarã sau sunt deficitare;
c) nu are obligaþii cãtre bugetul de stat rezultate din taxa
pe valoarea adãugatã suspendatã la organele vamale;
d) cuantumul taxei pe valoarea adãugatã pentru care se
solicitã suspendarea sã fie de minimum 500.000 mii lei;
e) materiile prime pentru care se solicitã suspendarea
plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale sunt
cuprinse în anexa nr. 6.
Art. 13. Ñ (1) Importatorii vor prezenta Direcþiei generale
de politicã ºi legislaþie fiscalã din cadrul Ministerului Finanþelor
Publice cererea ºi urmãtoarele documente:
a) copie de pe actele de înfiinþare;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare;
c) copie de pe documentul care atestã calitatea de plãtitor
de taxã pe valoarea adãugatã;
d) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea unitãþii productive noi, dezvoltarea capacitãþilor existente
sau retehnologizarea fabricilor, secþiilor, atelierelor, pentru care
se importã utilajele, instalaþiile, echipamentele, maºinile
industriale, precum ºi copie de pe documentul prin care se
aprobã achiziþionarea din import a maºinilor agricole;
e) fundamentarea necesarului de materii prime pentru care
se solicitã suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã în
vamã;
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f) copie de pe contractele externe, comenzile, facturile
externe, însoþite de traducere autorizatã sau confirmatã pe
propria rãspundere de cãtre persoanele care angajeazã legal
unitatea importatoare, ºi copie de pe contractele de comision,
dupã caz;
g) copie legalizatã de pe contractele încheiate cu unitãþi
productive de cãtre unitãþile special autorizate care asigurã
necesarul de materii prime ce nu se produc în þarã sau sunt
deficitare pentru mai mulþi consumatori Ñ unitãþi productive;
h) copie de pe deconturile de taxã pe valoarea adãugatã
pe ultimele 3 luni, depuse la organul fiscal teritorial, însoþite
de copia de pe documentele care atestã achitarea taxei pe
valoarea adãugatã de platã, conform decontului;
i) adeverinþã eliberatã de organul fiscal teritorial, din care
sã rezulte datoriile faþã de bugetul de stat ºi respectarea prevederilor legale pentru importurile efectuate în baza certificatelor eliberate anterior.
(2) În urma analizãrii documentaþiei prezentate de importator cererea se aprobã sau se respinge de comisia constituitã
în acest scop prin ordin al ministrului finanþelor publice.
(3) Pe baza aprobãrii se elibereazã importatorilor certificatul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã
în vamã.
Art. 14. Ñ La declaraþia vamalã de import se anexeazã
copia de pe certificatul de atestare a suspendãrii plãþii taxei
pe valoarea adãugatã, obþinut de importator, verificatã ºi
vizatã de organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
Art. 15. Ñ (1) Taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã
potrivit legii ºi se înscrie în declaraþia vamalã de import, fãrã
a fi plãtitã la organul vamal. Lunar Direcþia Generalã a
Vãmilor va lua mãsuri pentru a transmite Direcþiei generale
de politicã ºi legislaþie fiscalã din cadrul Ministerului Finanþelor
Publice, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare celei în care
s-au înregistrat la organul vamal declaraþiile vamale de
import, situaþia centralizatã a importurilor realizate efectiv în
regimul de suspendare prevãzut de lege ºi acordat potrivit
prezentelor norme metodologice.
(2) Lunar, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare celei în
care s-a transmis situaþia centralizatã a importurilor realizate
efectiv în regim de suspendare, Direcþia generalã de politicã
ºi legislaþie fiscalã din cadrul Ministerului Finanþelor Publice
va transmite direcþiilor generale ale finanþelor publice
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, situaþia importurilor efectuate în baza certificatelor de suspendare, în scopul
verificãrii, acestea fiind obligate sã comunice trimestrial
Direcþiei generale de politicã ºi legislaþie fiscalã lista
cuprinzând unitãþile care nu au respectat prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) În situaþia în care organele de control constatã nerespectarea prevederilor art. 12 lit. b), acestea vor reþine originalul
certificatului de suspendare eliberat, pe care îl vor transmite
Direcþiei generale de politicã ºi legislaþie fiscalã din cadrul
Ministerului Finanþelor Publice în vederea anulãrii.
(4) O nouã cerere de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale nu poate fi aprobatã timp
de 6 luni de la data anulãrii certificatului de suspendare eliberat anterior.
Art. 16. Ñ (1) Certificatele de suspendare emise sunt
valabile pentru importurile realizate într-o perioadã de 12 luni
de la data eliberãrii.
(2) Suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã este de
60 de zile pentru materiile prime care nu se produc în þarã
sau sunt deficitare, importate în vederea realizãrii obiectului
de activitate, respectiv de 120 de zile calendaristice pentru
maºinile industriale, utilajele, instalaþiile, echipamentele care
se importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii investiþiilor prin
care se realizeazã o unitate productivã nouã, se dezvoltã
capacitãþile existente sau se retehnologizeazã fabrici, secþii,
ateliere, precum ºi pentru maºinile agricole, calculate din ziua
urmãtoare celei în care a fost înregistratã declaraþia vamalã
de import la organul vamal.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 410/13.VI.2002

(3) În perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare emise, la cererea importatorilor, însoþitã de documentele
prevãzute la art. 13 alin. (1) lit. d)Ñi), comisia poate aproba
suplimentarea acestora.
Art. 17. Ñ (1) Pânã la expirarea perioadei de suspendare
importatorii sunt obligaþi sã achite taxa pe valoarea adãugatã
înscrisã în declaraþia vamalã de import.
(2) În cazul în care termenul de suspendare expirã într-o
zi nelucrãtoare, plata se considerã în termen dacã este efectuatã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
Art. 18. Ñ Certificatele de suspendare emise în baza prevederilor Ordinului ministrului finanþelor nr. 566/2000, cu completãrile ulterioare, îºi menþin valabilitatea pânã la expirarea
termenului prevãzut în acestea, pentru importurile menþionate
în acestea.
CAPITOLUL III
Dispoziþii comune
Art. 19. Ñ Importurile realizate în condiþiile prezentelor
norme metodologice se vor reflecta în documentele de evidenþã ºi în decontul de taxã pe valoarea adãugatã, astfel:
a) în jurnalul pentru cumpãrãri corespunzãtor destinaþiei
bunurilor importate, în coloanele 9 ºi 10 se înscriu datele
cuprinse în declaraþia vamalã de import, iar contribuabilii care
au obligaþia sã conducã evidenþa contabilã în partidã dublã
vor efectua înregistrarea:
4428=446
Aceste operaþiuni nu se evidenþiazã în decontul lunar de
taxã pe valoarea adãugatã;
b) la data efectuãrii plãþii operaþiunea se reflectã în contabilitate astfel:
4426=4428
ºi, concomitent, cu suma achitatã la bugetul de stat:
446=512
Operaþiunea se evidenþiazã în acelaºi Jurnal de cumpãrãri
în coloanele 7 ºi 8 ºi se cuprinde în decontul lunar de taxã
pe valoarea adãugatã;

c) taxa pe valoarea adãugatã înscrisã în Declaraþia
vamalã de import, compensatã total sau parþial cu taxa pe
valoarea adãugatã de rambursat, rezultatã din decontul lunii
precedente, se reflectã în contabilitate astfel:
4426=4428
ºi, concomitent,
446=4424
Operaþiunea se evidenþiazã în Jurnalul de cumpãrãri în
coloanele 7 ºi 8 ºi se cuprinde în decontul lunar de taxã pe
valoarea adãugatã.
Art. 20. Ñ (1) Pentru nerespectarea termenului de platã
prevãzut în prezentele norme metodologice se datoreazã
majorãri de întârziere ºi penalitãþi de întârziere pentru neplata
în termen a obligaþiilor bugetare, pentru fiecare zi calendaristicã, respectiv lunã sau fracþiune de lunã, calculate din ziua
urmãtoare celei în care a fost înregistratã declaraþia vamalã
de import la organul vamal ºi pânã la data plãþii efective, a
compensãrii sau a acordãrii unor înlesniri la platã în conformitate cu Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare.
(2) Prevederile de mai sus se aplicã ºi pentru nerespectarea termenului de platã de 60 de zile, respectiv de 120 de
zile, scadent dupã intrarea în vigoare a prevederilor prezentului ordin, pentru importurile prevãzute în certificatele de suspendare aprobate în baza Ordinului ministrului finanþelor
nr. 566/2000, cu completãrile ulterioare.
Art. 21. Ñ În caz de divizare, fuziune, lichidare, dizolvare
fãrã lichidare unitãþile care beneficiazã de amânarea exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã au obligaþia de a achita taxa
pe valoarea adãugatã înainte de declanºarea acestor
operaþiuni ºi de a anunþa concomitent organul fiscal sau
Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã din cadrul
Ministerului Finanþelor Publice, dupã caz, care a emis certificatul de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã la
organele vamale.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CERERE

de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã aferente importurilor, în baza prevederilor
art. 29 lit. D.c) pct. 1Ñ3 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
7.
8.
9.

Denumirea solicitantului .................................................................................................................
Localitatea ..................................., str. ..................................... nr. ......., judeþul/sectorul ......
Codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. ..........................................................................................
Organul fiscal la care este înregistrat plãtitorul de T.V.A. .........................................................
Valoarea importului (mii lei) ...........................................
Se marcheazã cu ”xÒ:
maºini industriale ............................................ o
utilaje tehnologice ........................................... o
instalaþii ............................................................ o
echipamente .................................................... o
aparate de mãsurã ºi control ........................ o
automatizãri ..................................................... o
mijloace de transport ...................................... o
Data începerii investiþiei (ziua/luna/anul) ........
Data prognozatã pentru punerea în funcþiune a investiþiei (luna/anul) .......................................
Date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
nr. ...................., data ......................, furnizor extern .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor extern .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor extern .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor extern .........................., valoare .........................
10. Anexãm urmãtoarele documente justificative: ...........................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Numele ºi prenumele ....................................... Funcþia ................................. Data ......................
Semnãtura ºi ºtampila
.......................................................
(se semneazã de cãtre persoanele
care angajeazã solicitantul)
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLICE
A JUDEÞULUI ÉÉÉÉÉÉÉ....................É
ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A SECTORULUI ÉÉÉÉ
CERTIFICAT

de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã
Nr. ÉÉÉ data ÉÉÉÉ
În conformitate cu prevederile art. 29 lit. D.c) pct. 1Ñ3 din Legea nr. 345/2002 privind taxa
pe valoarea adãugatã se suspendã plata în vamã a taxei pe valoarea adãugatã, calculatã potrivit
legii ºi înscrisã în declaraþia vamalã de import, pentru maºinile industriale, utilajele tehnologice,
instalaþiile, echipamentele, aparatele de mãsurã ºi control, automatizãri, mijloacele de transport,
care au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în þarã ºi nu au fost niciodatã utilizate, care fac obiectul urmãtoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
Atestarea se referã la importul efectuat de ÉÉ...........................................................ÉÉÉÉ,
(denumirea beneficiarului)

localitatea ÉÉ...............................ÉÉÉÉ, str. ÉÉÉ...........................ÉÉÉÉÉ nr. .É,
judeþul/sectorul ÉÉÉÉÉÉ, codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. ÉÉÉ................. .
Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pânã la punerea în funcþiune a
investiþiei, dar nu mai târziu de data de ÉÉÉ.............................................ÉÉ. .
Director general,
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
CERERE

de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã aferente importurilor, în baza prevederilor
art. 29 lit. D.c) pct. 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea solicitantului ÉÉÉÉÉÉ........................................................................ÉÉÉÉ
Localitatea ÉÉÉÉ..........É........ÉÉ, str. ÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉ nr. É., judeþul/sectorul ÉÉ.
Codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. ÉÉÉÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉÉ
Organul fiscal la care este înregistrat plãtitorul de T.V.A. É...............................ÉÉÉÉÉÉ
Cifra de afaceri anualã (mii lei):
5.1. realizatã în anul precedent .................É................................................................ÉÉÉ
5.2. prevãzutã pentru anul în curs ÉÉÉÉÉÉÉ.....................................................ÉÉÉÉÉ
6. Valoarea importului (mii lei) ÉÉÉÉ......ÉÉ, din care:
6.1. materii prime ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.................................................................................ÉÉÉ
6.2. se marcheazã cu ”xÒ:
Ñ maºini industriale ÉÉÉÉÉÉÉ........ÉÉÉ o
Ñ utilaje ÉÉÉÉÉÉ......................................É o
Ñ instalaþii ÉÉÉÉÉÉ...............................ÉÉ o
Ñ echipamente ÉÉÉÉ..............................ÉÉ o
Ñ maºini agricole ÉÉÉÉÉ...................ÉÉÉ o
7. Importul de materii prime, cuprins la pct. 6.1:
7.1. denumirea ºi poziþia tarifarã ÉÉÉÉÉÉ...............ÉÉ
7.2. produsele fabricate ÉÉÉÉÉÉÉ..............................É
8. Importul de utilaje, instalaþii etc., cuprins la pct. 6.2:
8.1. se marcheazã cu ”xÒ obiectul de investiþii:
Ñ unitate productivã nouã ÉÉÉÉÉÉÉ...................... o
Ñ dezvoltare de capacitãþi existente ÉÉÉÉÉÉÉÉ.. o
Ñ retehnologizare de fabrici, secþii, ateliere ÉÉÉÉÉ. o
8.2. date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
nr. ................, data ...................., furnizor extern .........................., valoare .........................
nr. ................, data ...................., furnizor extern .........................., valoare .........................
nr. ................, data ...................., furnizor extern .........................., valoare .........................
nr. ................, data ...................., furnizor extern .........................., valoare .........................
9. Anexãm urmãtoarele documente justificative: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Numele ºi prenumele ....................................... Funcþia ................................. Data ......................
Semnãtura ºi ºtampila

..................................................
(se semneazã de cãtre persoanele
care angajeazã solicitantul)
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ DE POLITICA ªI LEGISLAÞIE FISCALÃ
CERTIFICAT

de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã
Nr. ÉÉÉ data ÉÉÉÉ
În conformitate cu prevederile art. 29 lit. D.c) pct. 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe
valoarea adãugatã se suspendã plata în vamã a taxei pe valoarea adãugatã, calculatã potrivit
legii ºi înscrisã în declaraþia vamalã de import, pentru:
I. o perioadã de 120 de zile de la data înregistrãrii la organul vamal a declaraþiei vamale
de import aferente utilajelor, instalaþiilor, echipamentelor, maºinilor industriale ºi maºinilor agricole,
care fac obiectul urmãtoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
nr. ...................., data ......................, furnizor .........................., valoare .........................
II. o perioadã de 60 de zile de la data înregistrãrii la organul vamal a declaraþiei vamale de
import aferente materiilor prime (denumirea, cantitatea):
1. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ........................................................................................ÉÉÉÉÉÉÉ
2. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...........................................................................................ÉÉÉÉÉÉ
3. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.............................................................................................ÉÉÉÉÉÉÉ
4. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ........................................................................................ÉÉÉÉÉÉÉ
5. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ............................................................................................ÉÉÉÉÉ
Atestarea se referã la importul efectuat de ÉÉ...................ÉÉ.............................É.......É,
(denumirea beneficiarului)

localitatea ÉÉÉ.....................ÉÉÉ, str. ÉÉÉÉ..........ÉÉÉÉ nr. ÉÉÉÉ, judeþul/sectorul
ÉÉÉ...............ÉÉÉ, codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. ÉÉÉÉ
Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pânã la data de ÉÉ...........ÉÉÉ.
Director general,

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
REGISTRU

privind evidenþa certificatelor de atestare a suspendãrii taxei pe valoarea adãugatã
Nr.
crt.

Denumirea
solicitantului

Codul
fiscal

Nr. certificatului
emis ºi data emiterii

Felul
bunurilor*)

*) Maºini industriale, mijloace de transport destinate realizãrii de activitãþi productive, utilaje tehnologice, instalaþii,
echipamente, aparate de mãsurã ºi control, automatizãri.

Prezentul registru conþine ..É pagini numerotate de la 1 la É..., fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã în data de ....................... .

Conducãtorul unitãþii,
.....................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 6*)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 6 este reprodusã în facsimil.
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor de atestare a dreptului de amânare a exigibilitãþii taxei
pe valoarea adãugatã conform art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã,
pentru livrãrile efectuate în þarã
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu
modificãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele de atestare a dreptului de
amânare a exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã conform
art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea

adãugatã, pentru livrãrile efectuate în þarã, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucureºti, 7 iunie 2002.
Nr. 732.
ANEXÃ

NORME
de atestare a dreptului de amânare a exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã conform art. 17 din Legea nr. 345/2002
privind taxa pe valoarea adãugatã, pentru livrãrile efectuate în þarã
Art. 1. Ñ (1) Potrivit art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, pentru livrãrile de maºini
industriale, mijloace de transport destinate realizãrii de activitãþi productive, utilaje tehnologice, instalaþii, echipamente,
aparate de mãsurã ºi control, automatizãri ºi produse de software, care au fost produse cu cel mult un an înaintea
vânzãrii ºi care nu au fost niciodatã utilizate, exigibilitatea
taxei pe valoarea adãugatã se amânã în urmãtoarele condiþii:
a) pe perioada de realizare a investiþiei, pânã la punerea
în funcþiune a acesteia, respectiv pânã la data de 25 a lunii
urmãtoare datei de punere în funcþiune a investiþiei, dar nu
mai mult de 12 luni de la data începerii investiþiei, când
livrãrile respective se efectueazã cãtre întreprinderile mici ºi
mijlocii, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privaþi pentru înfiinþarea ºi
dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii, cu modificãrile ulterioare, precum ºi cãtre societãþile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, persoanele fizice ºi
asociaþiile familiale, autorizate conform Decretului-lege
nr. 54/1990 privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi
economice pe baza liberei iniþiative, cu modificãrile ulterioare,
care îºi au sediul ºi îºi desfãºoarã activitatea în zona defavorizatã, în vederea efectuãrii de investiþii în zonele defavorizate;
b) pe perioada de realizare a investiþiei, pânã la punerea
în funcþiune a acesteia, respectiv pânã pe data de 25 a lunii
urmãtoare datei de punere în funcþiune a investiþiei, dar nu
mai mult de 30 de luni de la data înregistrãrii statistice la
Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, când livrãrile respective se
efectueazã cãtre persoane impozabile care realizeazã investiþii
ce se încadreazã în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiþiilor directe cu impact semnificativ în economie.
(2) Pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi pentru investitorii din zonele defavorizate data începerii investiþiei se declarã
pe propria rãspundere de cãtre reprezentanþii legali ai acestora.
(3) Data punerii în funcþiune a investiþiei o constituie data
întocmirii procesului-verbal de recepþie finalã, de dare în folosinþã sau de punere în funcþiune, dupã caz.

Art. 2. Ñ (1) Atestarea dreptului de amânare a exigibilitãþii
taxei pe valoarea adãugatã se face pe bazã de certificat,
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, emis de direcþiile
generale ale finanþelor publice judeþene pentru unitãþile care
îºi au sediul în raza teritorialã a acestora.
(2) Pentru unitãþile care au sediul în municipiul Bucureºti
certificatul pentru amânarea exigibilitãþii taxei pe valoarea
adãugatã se elibereazã de administraþiile finanþelor publice de
sector sau de Direcþia generalã a finanþelor publice a municipiului Bucureºti, dupã caz, la care sunt înregistrate ca
plãtitoare de impozite ºi taxe.
(3) Certificatul se elibereazã la solicitarea beneficiarilor
menþionaþi la art. 1, pentru fiecare obiectiv de investiþii, pe o
perioadã de maximum 12 luni de la data începerii investiþiei,
pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi pentru investitorii din
zonele defavorizate, ºi de maximum 30 de luni de la data
înregistrãrii statistice la Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
pentru investitorii care realizeazã investiþii ce se încadreazã în
prevederile Legii nr. 332/2001.
(4) În vederea obþinerii certificatului beneficiarii depun
urmãtoarele documente:
a) cererea prevãzutã în anexa nr. 2;
b) copii de pe actele de înfiinþare;
c) copie de pe certificatul de înmatriculare;
d) copie de pe documentul care atestã calitatea de plãtitor
de taxã pe valoarea adãugatã;
e) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea investiþiei;
f) certificat de atestare fiscalã, în original;
g) dovada, în original, privind numãrul mediu scriptic anual
de salariaþi, eliberatã în condiþiile legii de cãtre Camera de
muncã în a cãrei razã teritorialã activeazã unitatea respectivã,
în cazul întreprinderilor mici ºi mijlocii;
h) copie legalizatã de pe certificatul de investitor în zona
defavorizatã sau certificatul provizoriu de investitor în zona
defavorizatã, dupã caz, pentru unitãþile din zonele defavorizate;
i) copie legalizatã de pe dovada înregistrãrii statistice la
Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, în cazul unitãþilor care
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realizeazã investiþii ce se încadreazã în prevederile Legii
nr. 332/2001;
j) declaraþie pe propria rãspundere, semnatã de persoana
care angajeazã legal unitatea, din care sã rezulte data de
începere a investiþiei, în cazul întreprinderilor mici ºi mijlocii
ºi al investitorilor din zonele defavorizate.
Art. 3. Ñ (1) În urma analizãrii documentaþiei prezentate
de importator cererea se aprobã sau se respinge de comisia
constituitã în acest scop. Din comisie fac parte directorul
general al direcþiei generale a finanþelor publice, respectiv
directorul administraþiei finanþelor publice de sector, ºi alþi
4 membri numiþi prin decizie a acestuia.
(2) Direcþiile generale ale finanþelor publice, respectiv
administraþiile finanþelor publice de sector, vor þine evidenþa
certificatelor de amânare a exigibilitãþii taxei pe valoarea
adãugatã eliberate într-un registru de evidenþã, conform
modelului prezentat în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ (1) Furnizorii bunurilor prevãzute la art. 1 justificã amânarea exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã, pe
baza copiei legalizate de pe certificatul de amânare, obþinutã
de la beneficiari.
(2) Furnizorii sunt obligaþi sã dea o declaraþie pe propria
rãspundere, semnatã de persoana care angajeazã legal unitatea, pe care o transmit beneficiarului, din care sã rezulte
cã bunurile prevãzute la art. 1 au fost produse cu cel mult un
an înaintea vânzãrii ºi nu au fost niciodatã utilizate.
Art. 5. Ñ (1) Bunurile prevãzute la art. 1 nu pot face
obiectul comercializãrii pe perioada acordãrii facilitãþii
prevãzute de lege.
(2) În situaþia nerespectãrii acestei prevederi exigibilitatea
taxei pe valoarea adãugatã intervine la data efectuãrii livrãrii.
Pentru perioada de la data efectuãrii livrãrii pânã la data
plãþii efective se datoreazã majorãri de întârziere ºi penalitãþi
de întârziere pentru neplata în termen a obligaþiilor bugetare,
în conformitate cu Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind
executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare.
Art. 6. Ñ În caz de divizare, fuziune, lichidare, dizolvare
fãrã lichidare unitãþile care beneficiazã de amânarea exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã au obligaþia de a achita taxa

pe valoarea adãugatã înainte de declanºarea acestor
operaþiuni ºi de a anunþa concomitent organul fiscal care a
emis certificatul de amânare a exigibilitãþii taxei pe valoarea
adãugatã.
Art. 7. Ñ Înregistrãrile contabile pentru transpunerea prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 345/2002 sunt
urmãtoarele:
A. La furnizori:
a) înregistrarea livrãrii de bunuri:
411 = %
707
4428
Operaþiunea se înscrie în jurnalul pentru vânzãri în coloanele 12 ºi 13;
b) la data achitãrii taxei pe valoarea adaugatã de cãtre
beneficiari operaþiunea se înscrie în jurnalul de vânzãri în
coloanele 10 ºi 11, iar pe baza copiei documentului de platã
transmis de beneficiari se înregistreazã taxa pe valoarea
adãugatã devenitã exigibilã:
4428 = 4427
c) concomitent se înregistreazã reducerea taxei colectate
pentru aceste operaþiuni, care se evidenþiazã la rd. 2 din
Decontul privind taxa pe valoarea adãugatã:
4427 = 411
B. La beneficiari:
a) înregistrarea achiziþiei de bunuri:
% = 404
212
4428
Operaþiunea se înscrie în jurnalul pentru cumpãrãri în
coloanele 9 ºi 10;
b) achitarea taxei pe valoarea adãugatã la bugetul de stat
rezultatã din facturile furnizorilor pentru care s-a obþinut certificatul de amânare a exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã:
4426 = 512
Operaþiunea se înscrie în jurnalul pentru cumpãrãri în
coloanele 7 ºi 8;
c) stingerea datoriei faþã de furnizor pentru partea privind
taxa pe valoarea adãugatã achitatã în numele sãu:
404 = 4428.
ANEXA Nr. 1
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLICE A JUDEÞULUI ...............
ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A SECTORULUI ..........................
CERTIFICAT

pentru amânarea exigibilitãþii T.V.A.
nr. .................. data ............................
În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea
adãugatã se amânã exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã pentru*) ..............................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
achiziþionate de cãtre ..............................., localitatea .................................., str. .............................
nr. ....., judeþul/sectorul ..............................., codul fiscal ...................................., pentru obiectivul de
investiþii ...................................... .
Prezentul certificat este valabil pânã la punerea în funcþiune a investiþiei, dar nu mai târziu
de data de ÉÉÉ.............................................ÉÉ. .
Director general,
*) Se înscriu bunurile prevãzute la pct. 4 din cererea solicitantului.
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ANEXA Nr. 2
la norme
CERERE

de amânare a exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã conform art. 17 din Legea nr. 345/2002
privind taxa pe valoarea adãugatã
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Denumirea solicitantuluiÉÉ...........................................................................................................É
Localitatea ÉÉ...................................É, str. ÉÉ..................É nr. É, judeþul/sectorulÉÉÉÉ
Codul fiscal al plãtitorului de T.V.A. É..............................................................................ÉÉÉ
Se marchezã cu ”XÒ:
Ñ maºini industriale ÉÉÉ.............................É o
Ñ utilaje tehnologice ÉÉÉ............................É o
Ñ instalaþii ÉÉÉÉ............................................. o
Ñ echipamente ÉÉÉ......................................... o
Ñ aparate de mãsurã ºi control É.........ÉÉÉ o
Ñ automatizãri ÉÉÉ......................................É o
Ñ mijloace de transport ÉÉÉÉ....................... o
Ñ produse de software ÉÉ...........................É o
Obiectivul de investiþii ÉÉÉ........................................................................................................
Data începerii investiþiei (ziua/luna/anul) ÉÉ..........................................................................ÉÉ
Data prognozatã pentru punerea în funcþiune (luna/anul) É.............................................ÉÉÉ
Valoarea estimativã a investiþiei (mii lei) ÉÉ........................................................................ÉÉ

Numele ºi prenumele ....................................... Funcþia ................................. Data ......................
Semnãtura ºi ºtampila
..............................................................
(se semneazã de cãtre persoanele
care angajeazã solicitantul)
ANEXA Nr. 3
la norme
REGISTRU

privind evidenþa certificatelor de amânare a exigibilitãþii taxei pe valoarea adãugatã
Nr.
crt.

Denumirea
solicitantului

Codul
fiscal

Nr. certificatului
emis ºi data emiterii

Natura
investiþiei*)

*) Maºini industriale, mijloace de transport destinate realizãrii de activitãþi productive, utilaje tehnologice, instalaþii,
echipamente, aparate de mãsurã ºi control, automatizãri ºi/sau produse de software.

Prezentul registru conþine ..É pagini numerotate de la 1 la É..., fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã în data de ....................... .
Conducãtorul unitãþii,
.....................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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