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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului
nr. 23 din 29 ianuarie 1999 privind constituirea fondurilor
de garantare, adoptatã în temeiul art. 1 pct. 2 lit. k) din

Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 42 din 29 ianuarie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 7 iunie 2002.
Nr. 361.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea
Ordonanþei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea
fondurilor de garantare
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 6 iunie 2002.
Nr. 508.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adãugatã
pentru livrãrile de utilaje, echipamente ºi prestãrile de servicii legate nemijlocit
de operaþiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice strãine,
cele aferente obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului Internaþional
BucureºtiÑOtopeniÒ, precum ºi pentru livrãrile de bunuri ºi prestãrile de servicii finanþate
din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donaþii ale persoanelor fizice
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu
modificãrile ulterioare, în baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. m), o) ºi p) 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 privind aplicarea scutirii
de taxa pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de utilaje,
echipamente ºi prestãrile de servicii legate nemijlocit de
operaþiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice strãine, cele aferente obiectivului de
investiþii ”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului
Internaþional BucureºtiÑOtopeniÒ, precum ºi pentru livrãrile
de bunuri ºi prestãrile de servicii finanþate din ajutoare sau
împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donaþii ale persoanelor fizice, prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Certificatele eliberate conform Ordinului ministrului finanþelor nr. 725/2000 rãmân valabile pentru livrãrile
de bunuri ºi prestãrile de servicii efectuate, pe toatã durata
de realizare a obiectivului sau, dupã caz, a proiectului
pentru care au fost eliberate.
Art. 3. Ñ Direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi organele
fiscale teritoriale subordonate acestora vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. 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. 726.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 417/14.VI.2002

3
ANEXÃ

NORME
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de utilaje, echipamente ºi prestãrile de servicii
legate nemijlocit de operaþiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice strãine,
cele aferente obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului Internaþional BucureºtiÑOtopeniÒ,
precum ºi pentru livrãrile de bunuri ºi prestãrile de servicii finanþate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile,
inclusiv din donaþii ale persoanelor fizice
CAPITOLUL I
Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adãugatã
pentru livrãrile de utilaje, echipamente ºi prestãrile
de servicii legate nemijlocit de operaþiunile petroliere
realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane
juridice strãine
Art. 1. Ñ Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. o) ºi
ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind
taxa pe valoarea adãugatã, sunt scutite de taxa pe
valoarea adãugatã cu drept de deducere livrãrile de utilaje,
echipamente ºi prestãrile de servicii legate nemijlocit de
operaþiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor
petroliere, persoane juridice strãine, în baza Legii petrolului
nr. 134/1995.
Art. 2. Ñ Scutirea de taxa pe valoarea adãugatã
prevãzutã la art. 1 se realizeazã prin restituirea taxei pe
valoarea adãugatã titularilor acordurilor petroliere, persoane
juridice strãine, de cãtre direcþiile generale ale finanþelor
publice judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã
caz. În acest scop titularii acordurilor petroliere, persoane
juridice strãine, vor prezenta direcþiei generale a finanþelor
publice judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã
caz, cererea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã,
prezentatã în anexa nr. 1, ºi documentaþia necesarã restituirii, care va cuprinde:
a) copii de pe contractele privind realizarea obiectivelor
de cãtre investitorii strãini pe teritoriul României, aprobate
de Guvern;
b) copii de pe contractele încheiate cu furnizorii de
bunuri sau prestatorii de servicii;
c) copii de pe documentele care atestã calitatea de
plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã a furnizorilor de
bunuri sau a prestatorilor de servicii;
d) facturi fiscale sau alte documente specifice aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea
modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã
ºi contabilã ºi a normelor metodologice privind întocmirea
ºi utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului
finanþelor publice, emise în baza Hotãrârii Guvernului
nr. 831/1997, din care sã rezulte cuantumul taxei pe valoarea adãugatã aferente achiziþiilor de bunuri ºi/sau servicii
pentru care se solicitã restituirea;
e) dovada plãþii bunurilor sau serviciilor achiziþionate
pentru care se solicitã restituirea taxei pe valoarea
adãugatã (ordine de platã, cecuri, extrase de cont, chitanþe,
bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale).
Art. 3. Ñ (1) Soluþionarea cererilor de restituire se efectueazã pe baza documentaþiei prevãzute la art. 2 ºi a verificãrilor efectuate de organele de control fiscal. Dupã
verificare se va întocmi un act de control din care sã
rezulte suma de restituit ºi suma neaprobatã, cu menþionarea detaliatã a motivelor ce au condus la aceastã decizie.
Sumele de restituit se comunicã direcþiei trezorerie din
cadrul direcþiei generale a finanþelor publice judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã caz.
(2) Mãsurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea
adãugatã, conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001 privind soluþionarea contestaþiilor
împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de

impunere întocmite de organele Ministerului Finanþelor
Publice, cu modificãrile ulterioare.
CAPITOLUL II
Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adãugatã
pentru livrãrile de utilaje, echipamente ºi prestãrile
de servicii aferente obiectivului de investiþii
”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului Internaþional
BucureºtiÑOtopeniÒ
Art. 4. Ñ Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. p) ºi
ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002, sunt
scutite de taxa pe valoarea adãugatã, cu drept de
deducere, livrãrile de utilaje ºi echipamente, precum ºi
prestãrile de servicii aferente obiectivului de investiþii
”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului Internaþional
BucureºtiÑOtopeniÒ.
Art. 5. Ñ (1) Furnizorii de bunuri ºi prestatorii de servicii care participã la realizarea obiectivului de investiþii
menþionat la art. 4 pot factura bunurile livrate ºi serviciile
prestate fãrã taxa pe valoarea adãugatã, cu exercitarea
dreptului de deducere a taxei aferente intrãrilor destinate
realizãrii acestor operaþiuni, pe baza unui certificat, potrivit
modelului prezentat în anexa nr. 2, eliberat de Direcþia
generalã a finanþelor publice a judeþului Ilfov, la care este
înregistrat beneficiarul investiþiei ca plãtitor de impozite ºi
taxe.
(2) Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, pe
baza documentaþiei care trebuie sã cuprindã:
a) cererea întocmitã potrivit modelului prezentat în
anexa nr. 3;
b) copie de pe actele de înfiinþare a beneficiarului
investiþiei;
c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã a beneficiarului investiþiei;
d) copie de pe documentul prin care se aprobã realizarea investiþiei;
e) copie de pe contractele încheiate cu furnizorii de
bunuri ºi/sau cu prestatorii de servicii;
f) copii de pe documentele care atestã calitatea de
plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã a furnizorilor de
bunuri sau a prestatorilor de servicii.
CAPITOLUL III
Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adãugatã,
prevãzutã la art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002,
pentru livrãrile de bunuri ºi prestãrile de servicii finanþate
din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile
acordate de guverne strãine, de organisme internaþionale
ºi de organizaþii nonprofit ºi de caritate din strãinãtate
ºi din þarã, inclusiv din donaþii ale persoanelor fizice
Art. 6. Ñ Pentru livrãrile de bunuri ºi prestãrile de
servicii finanþate din ajutoare bãneºti sau din împrumuturi
nerambursabile, acordate de guverne strãine sau de
organisme internaþionale, scutirea de taxa pe valoarea
adãugatã se aplicã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) sã se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotãrâri ale Guvernului ori prevãzute în acorduri,
protocoale ºi înþelegeri încheiate cu guverne strãine sau cu
organisme internaþionale;
b) finanþarea sã fie asiguratã din ajutoare bãneºti ori
împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine
sau de organisme internaþionale, din fondul de contrapartidã
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constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite de
România sub formã de bunuri ºi de servicii ºi/sau din contribuþia publicã naþionalã prevãzutã la art. 1 lit. c) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire
la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României
de cãtre Comunitatea Europeanã, precum ºi a fondurilor de
cofinanþare aferente acestora, cu modificãrile ulterioare.
Art. 7. Ñ Pentru livrãrile de bunuri ºi prestãrile de
servicii finanþate din ajutoare bãneºti sau din împrumuturi
nerambursabile acordate de organizaþii nonprofit ºi de
caritate din strãinãtate ºi din þarã, precum ºi din donaþii ale
persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea adãugatã
se aplicã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele
condiþii:
a) sã se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotãrâri ale Guvernului sau prevãzute în acorduri,
protocoale ºi înþelegeri încheiate cu organizaþii nonprofit ºi
de caritate, cu excepþia obiectivelor realizate din donaþii ale
persoanelor fizice;
b) obiectivele sau proiectele sã fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de
apãrare a sãnãtãþii, cultural, artistic, educativ, ºtiinþific, sportiv, de protecþie ºi ameliorare a mediului, de protecþie ºi
conservare a monumentelor istorice ºi de arhitecturã;
c) finanþarea sã fie asiguratã din ajutoare bãneºti sau
din împrumuturi nerambursabile ale organizaþiilor nonprofit
ºi de caritate din strãinãtate ºi din þarã ºi/sau din donaþii
ale persoanelor fizice.
Art. 8. Ñ (1) Scutirea de taxa pe valoarea adãugatã se
realizeazã prin una dintre urmãtoarele modalitãþi:
a) prin restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente
aprovizionãrilor destinate realizãrii obiectivelor sau proiectelor ai cãror beneficiari nu sunt plãtitori de taxã pe valoarea
adãugatã, de cãtre organul fiscal teritorial la care sunt înregistraþi ca plãtitori de impozite ºi taxe;
b) prin facturarea fãrã taxa pe valoarea adãugatã de
cãtre furnizorii de bunuri ºi/sau prestatorii de servicii, care
participã la realizarea obiectivelor sau proiectelor finanþate
din fondurile prevãzute la art. 6 ºi 7, denumiþi în continuare contractori, ºi de cãtre furnizorii sau prestatorii acestora din România, denumiþi subcontractori, a bunurilor
livrate ºi a serviciilor prestate, cu exercitarea dreptului de
deducere a taxei aferente intrãrilor destinate realizãrii
obiectivului sau a proiectului, dupã caz, pe bazã de certificat de scutire eliberat de direcþiile generale ale finanþelor
publice judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã
caz, la solicitarea beneficiarilor.
(2) Nu este obligatoriu ca noþiunile de contractor ºi subcontractor sã se regãseascã ca atare în contractele încheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finanþate
din fondurile prevãzute la art. 6 ºi 7. Instituþiile care gestioneazã aceste fonduri definesc pãrþile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori ºi subcontractori,
în înþelesul prezentelor norme, în funcþie de cerinþele
fiecãrei instituþii finanþatoare, în documentaþia ce însoþeºte
cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe
valoarea adãugatã.
(3) În cazul în care beneficiarul final al fondurilor
prevãzute la art. 6 nu gestioneazã direct aceste fonduri ºi
nu este parte semnatarã a contractului încheiat cu furnizorii de bunuri ºi prestatorii de servicii, acesta are obligaþia
sã solicite eliberarea certificatului de scutire de taxa pe
valoarea adãugatã.
(4) Pentru operaþiunile prevãzute la art. 7 se considerã
beneficiar al fondurilor unitatea care gestioneazã fondurile
respective.
Art. 9. Ñ (1) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã
prevãzutã la art. 8 alin. (1) lit. a) se efectueazã de organele fiscale teritoriale, la cererea beneficiarilor.
(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
se vor depune la organul fiscal teritorial la care sunt înregistraþi titularii cererii, trimestrial, cel mai târziu pânã la
finele lunii urmãtoare încheierii unui trimestru, ºi vor fi justificate numai cu documente aferente cumpãrãrilor efectuate

în trimestrul pentru care se solicitã restituirea taxei pe
valoarea adãugatã. Nedepunerea în termen ºi necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã.
(3) Documentaþia necesarã pentru restituirea taxei pe
valoarea adãugatã va cuprinde:
a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã,
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4;
b) copia de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
c) facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 sau prin ordine ale
ministrului finanþelor publice, emise în baza Hotãrârii
Guvernului nr. 831/1997, din care sã rezulte cuantumul
taxei pe valoarea adãugatã aferente achiziþiilor de bunuri
ºi/sau servicii pentru care se solicitã restituirea taxei pe
valoarea adãugatã;
d) dovada plãþii pânã la data soluþionãrii cererii pentru
bunurile sau serviciile achiziþionate pentru care se solicitã
restituirea taxei pe valoarea adãugatã (dispoziþii de platã,
dispoziþii de încasare, ordine de platã, cecuri, extrase de
cont, chitanþe, bonuri fiscale emise de aparate de marcat
electronice fiscale);
e) documentele din care sã rezulte modalitatea de finanþare,
însoþite de traducerea autorizatã a acestora, dupã caz;
f) adresa din partea instituþiei care gestioneazã aceste
fonduri, prin care sunt definite pãrþile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori ºi subcontractori,
în înþelesul prezentelor norme, dupã caz;
g) copii de pe documentele care atestã calitatea de
plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã a furnizorilor de
bunuri sau a prestatorilor de servicii.
(4) Soluþionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã se efectueazã pe baza documentaþiei
prevãzute la alin. (3) ºi a verificãrilor efectuate de organele
de control fiscal. Dupã verificare se va întocmi un procesverbal de control din care sã rezulte suma de restituit ºi
suma neaprobatã, cu menþionarea detaliatã a motivelor ce
au condus la aceastã decizie.
(5) Mãsurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea
adãugatã, conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001.
(6) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã se aprobã de
conducãtorul unitãþii fiscale ºi se efectueazã cãtre beneficiarul cererii prin trezoreria statului.
Art. 10. Ñ (1) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b),
scutirea de taxa pe valoarea adãugatã se realizeazã prin
facturarea fãrã taxa pe valoarea adãugatã de cãtre contractori ºi subcontractori a bunurilor livrate ºi serviciilor
prestate, pe baza certificatului eliberat beneficiarului.
(2) Certificatul, al cãrui model este prezentat în anexa
nr. 5, va fi eliberat la cererea beneficiarului, indiferent de
calitatea sa de plãtitor sau neplãtitor de taxã pe valoarea
adãugatã, de cãtre direcþia generalã a finanþelor publice
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã caz, în
a cãrei razã teritorialã îºi are sediul social.
(3) Documentaþia necesarã pentru eliberarea certificatului
de scutire de taxa pe valoarea adãugatã va cuprinde:
a) cererea de eliberare a certificatului;
b) copii de pe documentele care atestã calitatea de
plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã a furnizorilor de
bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori sau
subcontractori, dupã caz;
c) documente din care sã rezulte modalitatea de
finanþare, conform art. 6 ºi 7, însoþite de traducerea autorizatã a acestora, dupã caz;
d) copie de pe contractele încheiate cu contractorii,
însoþite de traducerea autorizatã, dupã caz;
e) copii de pe contractele încheiate de contractori cu
subcontractori din România;
f) adresa din partea instituþiei care gestioneazã aceste
fonduri, prin care sunt definite pãrþile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori ºi subcontractori,
în înþelesul prezentelor norme, dupã caz.
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(4) Certificatul eliberat este valabil pentru livrãrile de
bunuri ºi prestãrile de servicii efectuate de la data
eliberãrii, pe toatã durata de realizare a obiectivului sau,
dupã caz, a proiectului, în condiþiile în care se face
dovada existenþei sursei de finanþare din fondurile
prevãzute la art. 6 ºi 7.
(5) Furnizorii de bunuri ºi/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligaþia sã menþioneze pe
facturã numãrul ºi data certificatului în baza cãruia factureazã în regim de scutire. Pe factura fiscalã pe care se
înscrie ”scutit cu drept de deducereÒ se menþioneazã ºi
beneficiarul obiectivului sau proiectului ºi, dupã caz,
finanþatorul.
(6) În situaþia în care contractorul nu are domiciliul sau
sediul stabil în România, acesta nu are obligaþia sã desemneze un reprezentant fiscal domiciliat în România, în
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea
nr. 345/2002, dacã realizeazã exclusiv operaþiuni scutite cu
drept de deducere în România. În acest caz se va elibera
certificat de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, la solicitarea beneficiarului, numai pentru subcontractorii din
România. Pentru proiectele sau obiectivele finanþate atât
din fondurile nerambursabile prevãzute la art. 6 ºi 7, cât ºi
din alte surse de finanþare, contractorul care nu are domiciliul sau sediul stabil în România este obligat sã îºi desemneze reprezentant fiscal domiciliat în România, iar
beneficiarii vor solicita certificat de scutire ºi pentru aceºtia.
(7) Persoanele impozabile înregistrate ca plãtitori de
taxã pe valoarea adãugatã, care realizeazã obiective sau
proiecte finanþate din fondurile prevãzute la art. 6 ºi 7,
pentru care nu au solicitat certificate de scutire de taxa pe
valoarea adãugatã, au dreptul sã deducã taxa pe valoarea
adãugatã aferentã achiziþiilor destinate realizãrii acestora,
indiferent dacã obiectivele/proiectele sunt destinate realizãrii
de operaþiuni cu drept de deducere sau de operaþiuni fãrã
drept de deducere.
Art. 11. Ñ Pentru operaþiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire se aplicã prevederile art. 8
alin. (1) lit. a), în cazul beneficiarilor care nu sunt plãtitori
de taxã pe valoarea adãugatã, ºi, respectiv, ale art. 10
alin. (7), în cazul beneficiarilor care sunt înregistraþi ca
plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã.

CAPITOLUL IV
Dispoziþii comune
Art. 12. Ñ (1) Direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor þine evidenþa certificatelor de scutire de taxa pe valoarea
adãugatã, eliberate conform prezentelor norme, într-un
registru de evidenþã al cãrui model este prezentat în anexa
nr. 6. Certificatele eliberate pentru livrãrile de utilaje ºi
echipamente, precum ºi pentru prestãrile de servicii aferente obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea ºi modernizarea
Aeroportului Internaþional BucureºtiÑOtopeniÒ se vor înscrie
în acest registru fãrã a se completa coloanele 9Ñ13.
(2) Acest registru va fi completat, parafat, numerotat ºi
pãstrat de direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, dupã caz.
Art. 13. Ñ (1) Direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, au obligaþia sã
întocmeascã lunar lista cuprinzând furnizorii de bunuri ºi
prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de
scutire de taxa pe valoarea adãugatã în cursul lunii expirate ºi sã o transmitã, pânã la data de 5 a lunii
urmãtoare, organelor fiscale teritoriale la care aceºtia sunt
înregistraþi ca plãtitori de impozite ºi taxe.
(2) Organele fiscale au obligaþia sã verifice respectarea
prevederilor legale privind taxa pe valoarea adãugatã în
cazul operaþiunilor pentru care au fost eliberate certificatele.
Art. 14. Ñ (1) Livrãrile de bunuri ºi prestãrile de servicii, facturate fãrã taxã pe valoarea adãugatã în baza certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adãugatã acordate,
se înscriu în Jurnalul pentru vânzãri ºi în Decontul de taxã
pe valoarea adãugatã, la rubrica prevãzutã pentru
evidenþierea operaþiunilor scutite cu drept de deducere.
(2) Taxa pe valoarea adãugatã se restituie cu ordin de
platã din contul 20.13.01.02 ”Taxa pe valoarea adãugatã
restituitãÒ, deschis la trezoreria statului.
Art. 15. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezentele norme.

ANEXA Nr. 1
la norme
CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
Societatea ..............................................., titular al acordului petrolier ........................................,
în conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 134/1995 ºi ale art. 11 alin. (1) lit. o) din Legea
nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, prin prezenta cerere solicitãm restituirea taxei pe
valoarea adãugatã plãtite pentru bunurile ºi serviciile achiziþionate, legate nemijlocit de activitãþile în
domeniul .............................................................................................., în sumã de .................... lei.
Anexãm urmãtoarele documente (se marcheazã cu x):
Ñ facturã fiscalã
Ñ alte documente legal aprobate
Ñ documente de platã

o
o
o

Restituirea este aferentã lunii ....................................................................................................
Solicitãm restituirea în contul nr. ....................................., deschis la ............................................,
Sucursala .................................................................. .
Conducãtorul societãþii,
Semnãtura ºi ºtampila ....................

Data ....................
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CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

Aprobãm restituirea T.V.A. pentru suma de .................... lei
Nu aprobãm restituirea sumei de .................... lei
din urmãtoarele motive: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Directorul general al Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului ............................../a
municipiului Bucureºti
Semnãtura ....................

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

ªtampila
ANEXA Nr. 2
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului Ilfov
CERTIFICAT

de scutire de taxa pe valoarea adãugatã
nr. ............../data ................
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe
valoarea adãugatã, se acordã scutire de taxa pe valoarea adãugatã unitãþii ................................
pentru utilajele ºi echipamentele livrate, precum ºi pentru serviciile prestate în baza contractelor:
Ñ nr. .........../............., de cãtre ................................;
Ñ nr. .........../............., de cãtre ................................;
Ñ nr. .........../............., de cãtre ................................;
Ñ nr. .........../............., de cãtre ................................,
aferente obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului Internaþional
BucureºtiÐOtopeniÒ.
Furnizorii de utilaje ºi echipamente ºi prestatorii de servicii vor factura fãrã taxa pe valoarea
adãugatã bunurile livrate ºi serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a
taxei pe valoarea adãugatã aferente cumpãrãrilor de bunuri ºi servicii destinate realizãrii contractelor.
Pe facturã se vor înscrie numãrul ºi data prezentului certificat, precum ºi denumirea beneficiarului obiectivului sau proiectului ºi, dupã caz, a finanþatorului.
Director general,
...........................
ANEXA Nr. 3
la norme
CERERE

Denumirea solicitantului...............................................................................................................
Sediul/Adresa:
localitatea......................................................., str. ................................................. nr. .............,
judeþul/sectorul................................................................., codul poºtal ......................................, codul
fiscal ..........................................., organul fiscal la care este înregistrat ..........................................
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe
valoarea adãugatã, prin prezenta cerere solicitãm eliberarea unui certificat de scutire de la plata
taxei pe valoarea adãugatã pentru utilajele ºi echipamentele achiziþionate de la furnizori în baza
urmãtoarelor contracte:
1. Denumirea furnizorului ............................................................, contractul nr. ...........................
din data de ..........................
2. Denumirea furnizorului................................................................ contractul nr. ............................
din data de .................
3. ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................,
precum ºi pentru serviciile prestate de cãtre:
1. Denumirea prestatorului........................................................., contractul nr. ...........................
din data de .....................
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2. Denumirea prestatorului ................................................., contractul nr. .................................
din data de ....................
3. ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Anexãm urmãtoarele documente: ................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Numele ºi prenumele ...................................................................................................................
Funcþia ........................................................................................ data .......................................
Semnãtura ºi ºtampila ........................

ANEXA Nr. 4
la norme
CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
1. Denumirea solicitantului: ..........................................................................................................
2. Sediul/Adresa:
localitatea ................................, str. ............................................ nr. ......, sectorul .................,
codul poºtal ............................, codul fiscal ................................., judeþul ................................

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe
valoarea adãugatã, prin prezenta cerere solicitãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã, plãtitã
pentru bunurile ºi serviciile achiziþionate, cu finanþare directã asiguratã din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine, de organisme internaþionale ºi de organizaþii
nonprofit ºi de caritate, inclusiv din donaþii ale persoanelor fizice, dupã caz.
Anexãm urmãtoarele documente (se marcheazã cu x):
Ñ facturã fiscalã
Ñ alte documente legal aprobate
Ñ documente de platã

o
o
o

Restituirea este aferentã obiectivului/proiectului ...........................................................................
Solicitãm restituirea în contul nr. ......., deschis la . .....................................................................
Finanþarea este asiguratã din ........................................................................................................

Conducãtorul unitãþii,
Semnãtura ...........................

CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

Aprobãm restituirea T.V.A. pentru suma de .......................................................................... lei
Nu aprobãm restituirea sumei de ............................................................................................ lei
din urmãtoarele motive: .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Numele persoanei care aprobã restituirea ..................................................................................
Funcþia ..............................................................................................................................................
Semnãtura .....................................

Data .....................................
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ANEXA Nr. 5
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Direcþia generalã a finanþelor publice
a judeþului............/municipiului Bucureºti
CERTIFICAT

de scutire de taxa pe valoarea adãugatã
nr. ....../data.............
În conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea
adãugatã, se acordã scutire de taxa pe valoarea adãugatã...............................................................
(denumirea beneficiarului)

pentru bunurile livrate ºi serviciile prestate de urmãtorii contractori ºi/sau subcontractori:
1. 1.Contractor ........................... contract nr. .......... valoare..............
1.1. Subcontractor ..................... contract nr. .......... valoare..............
1.2. Subcontractor ..................... contract nr. .......... valoare..............
2. 1.Contractor ........................... contract nr. .......... valoare..............
2.1. Subcontractor ..................... contract nr. .......... valoare..............
2.2. Subcontractor ..................... contract nr. .......... valoare..............
privind obiectivul/proiectul .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
finanþat de ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Contractorii ºi/sau subcontractorii vor factura fãrã taxa pe valoarea adãugatã bunurile livrate
ºi serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea
adãugatã aferente cumpãrãrilor de bunuri ºi servicii destinate realizãrii contractelor.
Pe facturã se vor înscrie numãrul ºi data prezentului certificat, precum ºi denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.
Director general,
......................................
ANEXA Nr. 6
la norme

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Direcþia generalã a finanþelor publice
a judeþului............/municipiului Bucureºti
REGISTRU

de evidenþã a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adãugatã eliberate
Certificat

Pentru contractori/subcontractori

Nr.

Data

Solicitantul

1

2

3

Denumirea
4

Codul fiscal

Sediul

5

6

Finanþare gratuitã

Numãrul
Obiectivul/
Valoarea
Beneficiarul Altele
Finanþatorul Suma
ºi data
proiectul
contractului
contractului
7

8

9

10

11

12

13

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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