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ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”Ski AlpinÒ Ñ S.A. Sinaia
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 208/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002,
ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”Ski AlpinÒ Ñ S.A. Sinaia,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”Ski AlpinÒ Ñ S.A. Sinaia, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în Cabina Schiorilor, Drumul Cotei
nr. 7, Sinaia, judeþul Prahova, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub nr. J29/1525/1995, începând cu data
publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile

stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare, gestionare ºi
supraveghere financiarã a societãþii comerciale, cu accent
pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
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Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum
ºi a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare necesare acordãrii

facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002 privind unele
mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a societãþii comerciale, în conformitate cu dispoziþiile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 208/2002 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele
mãsuri pentru accelerarea privatizãrii.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 21 martie 2003.
Nr. 17.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 731/2002
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
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, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziþii din legislaþia financiar-fiscalã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Se modificã ºi se completeazã prevederile
capitolelor II ºi III ºi cele ale anexelor nr. 3 ºi 4 din
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, aprobate
prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 731/2002,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410
din 13 iunie 2002, care vor avea cuprinsul din anexa care
face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. II. Ñ Anexa nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe
Nr.
crt.

”2
9
21
22

valoarea adãugatã la organele vamale conform art. 29
lit. D. c) pct. 1Ñ4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe
valoarea adãugatã, aprobate prin Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 731/2002, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 410 din 13 iunie 2002, modificat
ºi completat prin Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 1.007/2002, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 595 din 12 august 2002, ºi prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.577/2002, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 26 noiembrie
2002, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:

Denumirea categoriei de produse

- Destinaþi însãmânþãrii
Nucºoarã, mirodenie din coaja uscatã a nucºoarei ºi cardamom
Ulei de cocos (ulei de copra), de miez de nucã de palmier sau de babassu ºi fracþiunile lor,
chiar rafinate, dar nemodificate chimic
Cacao boabe ºi spãrturi de boabe de cacao, crude sau prãjite

Poziþia
tarifarã

0701.10.00
0908
1513
1801.00.00
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Nr.
crt.

Denumirea categoriei de produse

Poziþia
tarifarã

35

-- Altele, inclusiv preamestecuri (premixuri)

42

--- Oxid de magneziu, altul decât carbonatul natural de magneziu (magnezitã)
calcinat (magnezitã electrotopitã)
-- Magnezie calcinatã total (sinterizatã)
2519.90.30
--- Altele (fluoruri de calciu)
ex. 2826.19.00
-- Sãruri simple, duble sau complexe ale acizilor seleniului sau telurului
2842.90.10
---- Altele (acid fenilantranilic)
ex. 2922.49.95
---- Altele (cloropiramina HCL, bisacodil)
ex. 2933.39.99
---- Altele (acid nalidixic, pirazinamidã, indometacin, captopril, triptofan pentru uz furajer)
ex. 2933.99.90
-- Altele (cloraminã B, sulfametoxazol, sulfonilamidã, tolbutamid, paratoluen sulfonamidã)
ex. 2935.00.90
--- Acidul D- sau DL- pantotenic (Vitamina B3 sau B5) ºi derivaþii lor (pentru uz furajer)
ex. 2936.24.00
- Hormoni, prostaglandine, tromboxani ºi leucotiene, naturali sau reproduºi prin sintezã;
ex. 2937
derivaþii ºi analogii structurali ai lor, inclusiv polipeptidele cu catena modificatã, utilizaþi
în principal ca hormoni (pentru uz veterinar)
-- Coloranþi de cadã (inclusiv cei utilizabili în aceastã stare, ca pigmenþi) ºi preparate
3204.15.00
bazate pe astfel de coloranþi
-- Care conþin minimum 80% dioxid de titan din greutatea produsului uscat
3206.11.00
- Pe bazã de polimeri acrilici sau vinilici
3208.20
- Pe bazã de polimeri acrilici sau vinilici
3209.10.00
---- Altele (agenþi organici de suprafaþã, alþii decât sãpunurile)
ex. 3402.11.90
-- De felul celor folosite în industria textilã sau în industrii similare
3809.91.00
-- De felul celor folosite în industria pielãriei sau în industrii similare
3809.93.00
--- Din nailon sau din alte poliamide având fineþea firului simplu de maximum 50 tex
ex. 5402.31.00
(din PA 6,6 ºi PA 6, texturate)
-- Din acetat de celulozã
5403.33.00
-- Fire ”îmbrãcateÒ
5606.00.91
--- Destinate industriei de montaj, pentru: motocultoare de la subpoziþia 8701.10,
ex. 8708.40.10
autovehicule de la poziþia 87.03, autovehicule de la poziþia 87.04 cu motor cu piston
cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel), cu o capacitate cilindricã
de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie,
cu o capacitate cilindricã de maximum 2800 cm3 ºi autovehicule de la poziþia 87.05 (1)
(utilizate în industria construcþiilor de autoturisme)
--- Destinate industriei de montaj, pentru: autovehicule de la poziþia 87.03, autovehicule
ex. 8708.50.10
de la poziþia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel),
cu o capacitate cilindricã de maximum 2500 cm3 sau având motor cu piston cu aprindere
prin scânteie, cu o capacitate cilindricã de maximum 2800 cm3 ºi autovehicule de la poziþia
87.05 (1) (utilizate în industria construcþiilor de autoturisme)
------ Altele (utilizate în industria construcþiilor de autoturisme)
ex. 8708.99.98Ò

43
86
99
116
125
130
131
135
143
151
155
163
166
170
179
180
242
247
254
363

364

374

de la 2309.90.31
la 2309.90.70
ex. 2519.90.10

Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 14 martie 2003.
Nr. 333.
ANEXÃ

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, modificatã ºi completatã
prin Ordonanþa Guvernului nr. 36/2003
Art. 10. Ñ (1) Potrivit art. 29 lit. D. b) din Legea
nr. 345/2002, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa
Guvernului nr. 36/2003, taxa pe valoarea adãugatã aferentã
bunurilor plasate în regim de import se achitã la organul
vamal.
(2) Prin derogare de la prevederile menþionate la
alin. (1), potrivit art. 29 lit. D. c) pct. 4 din Legea
nr. 345/2002, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa
Guvernului nr. 36/2003, se suspendã plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale pentru maºinile industriale,

utilajele, instalaþiile ºi 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 maºinile agricole ºi mijloacele de transport destinate realizãrii de activitãþi productive, 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. Atestarea dreptului
de a beneficia de suspendarea plãþii taxei pe valoarea
adãugatã în vamã pentru importurile prevãzute la pct. 1, 2,
3 ºi 4 se face în condiþiile stabilite prin ordin al ministrului
finanþelor publice.
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(3) În sensul prezentului ordin, prin activitate productivã,
mijloc de transport, unitate productivã nouã se înþelege:
a) activitate productivã Ñ acþiune rezultatã dintr-o anumitã combinaþie a factorilor de producþie care conduce la
crearea de bunuri sau prestãri de servicii;
b) mijloc de transport Ñ mijloace de transport feroviare;
mijloace de transport auto, cu excepþia motocicletelor ºi
bicicletelor; mijloace de transport naval; mijloace de transport aerian; mijloace specifice pentru transportul urban de
cãlãtori; utilaje ºi instalaþii de transportat ºi ridicat;
c) unitate productivã nouã Ñ fabricã nouã, secþie nouã
sau atelier nou în cadrul unei fabrici.
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 solicitarea importatorilor, pe baza unei cereri
conform modelului prezentat în anexa nr. 3, prin eliberarea
unui certificat de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe
valoarea adãugatã în vamã, conform modelului prezentat în
anexa nr. 4.
Art. 12. Ñ Beneficiazã de prevederile art. 10 alin. (2)
importatorul care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
a) este înregistrat ca plãtitor de taxã pe valoarea
adãugatã;
b) bunurile importate direct sau prin comisionari nu vor
face obiectul comercializãrii ca atare, cu excepþia celor
importate de unitãþi 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 restante 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 milioane lei;
e) materiile prime pentru care se solicitã suspendarea
plãþii taxei pe valoarea adãugatã sã fie cuprinse în listele
aprobate prin ordin al ministrului finanþelor publice.
Art. 13. Ñ (1) Importatorii vor prezenta Direcþiei generale de politicã ºi legislaþie fiscalã cererea însoþitã de
urmãtoarele documente:
a) copie de pe actele de înfiinþare;
b) copie de pe documentul 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 ºi mijloacelor de transport destinate realizãrii de
activitãþi productive;
e) fundamentarea necesarului de materii prime pentru
care se solicitã suspendarea taxei pe valoarea adãugatã în
vamã;
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 de pe contractele încheiate cu unitãþi productive de cãtre unitãþile 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, însoþitã de copie de pe documentele care atestã achitarea taxei pe valoarea adãugatã de platã, conform
decontului;
i) certificatul de atestare fiscalã, în original, din care sã
rezulte datoriile faþã de bugetul de stat ºi respectarea prevederilor legale pentru importurile efectuate la care s-au
utilizat certificatele de suspendare eliberate anterior.

(2) În urma analizei documentaþiei prezentate de importator cererea se aprobã sau se respinge de comisia constituitã în acest scop prin ordin al ministrului finanþelor
publice.
Art. 14. Ñ (1) La declaraþia vamalã de import se
anexeazã o copie 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.
(2) Organele vamale vor înscrie, în momentul efectuãrii
importului, pe versoul certificatului original importul pentru
care importatorul beneficiazã de suspendarea plãþii taxei pe
valoarea adãugatã în vamã.
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 transmite Direcþiei generale de politicã ºi legislaþie fiscalã, pânã la data de 20 inclusiv a lunii
urmãtoare celei în care s-au înregistrat la organul vamal
declaraþiile vamale de import, situaþia centralizatã a importurilor pentru care s-au utilizat certificatele de suspendare a
plãþii taxei pe valoarea adãugatã.
(2) Lunar, pânã în ultima zi a lunii urmãtoare celei în
care s-a transmis situaþia centralizatã a importurilor realizate în regim de suspendare, Direcþia generalã de politicã
ºi legislaþie fiscalã va transmite direcþiilor generale ale
finanþelor publice judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, ºi Direcþiei generale de administrare a marilor
contribuabili 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 a plãþii taxei pe
valoarea adãugatã, pe care îl vor transmite emitentului în
vederea anulãrii.
(4) O nouã cerere de suspendare a plãþii taxei pe
valoarea adãugatã la organele vamale nu poate fi aprobatã
timp de 12 luni de la data anulãrii.
Art. 16. Ñ (1) Certificatele de suspendare a plãþii taxei
pe valoarea adãugatã emise sunt valabile pentru importurile
realizate pe o perioadã de pânã la 12 luni de la data eliberãrii.
(2) Suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã este
de 60 de zile calendaristice pentru materiile prime care nu
se produc în þarã sau sunt deficitare, importate în vederea
realizãrii obiectului de activitate, respectiv 120 de zile
calendaristice pentru maºinile industriale, utilajele, instalaþiile
ºi 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 maºinile
agricole ºi mijloacele de transport destinate realizãrii de
activitãþi productive, calculate din ziua urmãtoare celei în
care a fost înregistratã declaraþia vamalã de import la
organul vamal.
(3) În perioada de valabilitate a certificatelor de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã, la cererea importatorilor, comisia poate aproba suplimentarea acestora.
Documentele care vor însoþi cererea (conform modelului
prezentat în anexa nr. 3) sunt cele prevãzute la art. 13
alin. (1) lit. d)Ñi).
Art. 17. Ñ (1) Pânã la expirarea perioadei de suspendare importatorii sunt obligaþi sã achite ºi/sau sã compenseze 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.
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Art. 18. Ñ (1) Certificatele de suspendare a plãþii taxei
pe valoarea adãugatã, emise în baza prevederilor Ordinului
ministrului finanþelor nr. 566/2000 ºi ale Ordinului ministrului
finanþelor publice nr. 731/2002, cu completãrile ulterioare,
îºi menþin valabilitatea pânã la expirarea termenului
prevãzut ºi pentru importurile menþionate în acestea.
(2) Certificatele de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã, emise în baza Ordinului ministrului finanþelor
publice nr. 731/2002, cu completãrile ulterioare, pot fi suplimentate în condiþiile prezentului ordin.
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 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
dobânzi 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 altor modalitãþi de stingere a
obligaþiilor bugetare prevãzute de lege.
(2) Prevederile de mai sus se aplicã ºi pentru nerespectarea termenului de platã de 60 de zile, respectiv 120
de zile, scadent dupã intrarea în vigoare a prevederilor
prezentului ordin, pentru importurile prevãzute în certificatele de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã,
emise în baza prevederilor Ordinului ministrului finanþelor
nr. 566/2000 ºi ale Ordinului ministrului finanþelor publice
nr. 731/2002, cu completãrile ulterioare.
Art. 21. Ñ În caz de divizare, fuziune, lichidare, dizolvare fãrã lichidare unitãþile care beneficiazã de suspendarea plãþii taxei pe valoarea adãugatã au obligaþia de a
achita taxa pe valoarea adãugatã înainte de declanºarea
acestor operaþiuni ºi de a anunþa concomitent organul emitent al certificatului de suspendare a plãþii taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale, în vederea anulãrii.

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,
modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea
unor dispoziþii din legislaþia financiar-fiscalã
1.
2.
3.
4.
5.

5

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. ..................................................
Cifra de afaceri anualã (mii lei):
5.1. realizatã în anul precedent .............................................................................................
5.2. prevãzutã pentru anul în curs ...........................................................................................
6. Valoarea importului (mii lei) ....................................................................................................,
din care:
6.1. materii prime ....................................................................................................................
6.2. se marcheazã cu ”XÒ:
Ñ maºini industriale .............................................................. ¨
Ñ utilaje ................................................................................ ¨
Ñ instalaþii ............................................................................ ¨
Ñ echipamente ...................................................................... ¨
Ñ maºini agricole ................................................................ ¨
Ñ mijloace de transport ...................................................... ¨
7. Importul de materii prime, cuprins la pct. 6.1:
7.1. denumire ºi poziþie tarifarã ............................................................................................
7.2. produse fabricate ..............................................................................................................
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8. Importul de utilaje, instalaþii etc., cuprins la pct. 6.2:
8.1. se marcheazã cu ”XÒ:
Ñ unitate productivã nouã .................................................. ¨
Ñ dezvoltare de capacitãþi existente .................................... ¨
Ñ retehnologizare de fabrici, secþii, ateliere ...................... ¨
Ñ maºini agricole ................................................................ ¨
Ñ mijloace de transport ...................................................... ¨
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: .......................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Numele ºi prenumele .................................... Funcþia ............................. Data ...........................
Semnãtura ºi ºtampila
.....................................................
(se semneazã de cãtre persoanele
care angajeazã solicitantul)
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ DE POLITICÃ ªI LEGISLAÞIE FISCALÃ
CERTIFICAT

de atestare a suspendãrii plãþii taxei pe valoarea adãugatã
Nr. ........................ data ...............................
În conformitate cu prevederile art. 29 lit. D. c) pct. 4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe
valoarea adãugatã, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziþii din legislaþia financiar-fiscalã, se suspendã plata 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 maºinilor industriale, utilajelor, instalaþiilor, echipamentelor, maºinilor agricole ºi mijloacelor de transport, care fac obiectul urmãtoarelor contracte, comenzi sau facturi externe:
nr. .................... data ............................ furnizor extern ...................... valoare ......................
nr. .................... data ............................ furnizor extern ...................... valoare ......................
nr. .................... data ............................ furnizor extern ...................... valoare ......................
nr. .................... data ............................ furnizor extern ...................... valoare ......................
nr. .................... data ............................ furnizor extern ...................... 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. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
Atestarea se referã la importul efectuat de .............................................................................,
(denumirea beneficiarului)

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

ORDIN
privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont
ºi ale obligaþiunilor de stat cu dobândã aferente lunii aprilie 2003
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de
stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice, guvernatorului Bãncii Naþionale a
României ºi al vicepreºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875 din 8 august 2001, ale Convenþiei
nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiþional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ºi ale obligaþiunilor de stat
cu dobândã aferente lunii aprilie 2003, prevãzute în anexele
nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
semnãrii acestuia.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã a trezoreriei statului va duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicoale Tãnãsescu
Bucureºti, 26 martie 2003.
Nr. 382.
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2003
Art. 1. Ñ În luna aprilie 2003 sunt scadente titlurile de
stat seriile D3 03.04.2003, D5 10.04.2003, J3 10.04.2003,
VAL 6 USD 2003, D8 17.04.2003, 2003/VAL 3 BCR,
D9 24.04.2003, J6 24.04.2003, A5 24.04.2003.
Data
licitaþiei

Seria

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

03.07.2003
01.04.2004
09.10.2003
08.04.2004
16.10.2003
15.04.2004
23.10.2003
22.04.2004

1
1
8
8
15
15
22
22

aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei publice
Ministerul Finanþelor Publice anunþã programul emisiunilor
certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

Data
emisiunii

3
3
10
10
17
17
24
24

aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului general al trezoreriei statului
ºi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea
loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt competitive ºi
necompetitive ºi vor cuprinde:
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare competitive participantul va indica: valoarea nominalã, costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul. Se admite defalcarea valorii
totale în maximum 5 tranºe valorice la rate diferite ale randamentului;
Ñ în cazul ofertelor de cumpãrare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreºte sã o adjudece
fãrã a indica preþul sau randamentul (rata dobânzii).
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o
pondere de 10% din totalul emisiunilor anunþate.

Data
scadenþei

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

3 iulie 2003
1 aprilie 2004
9 octombrie 2003
8 aprilie 2004
16 octombrie 2003
15 aprilie 2004
23 octombrie 2003
22 aprilie 2004

Nr.
de zile

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

91
364
182
364
182
364
182
364

500.000.000.000
500.000.000.000
500.000.000.000
500.000.000.000
500.000.000.000
500.000.000.000
500.000.000.000
500.000.000.000

Preþul ºi randamentul se vor calcula utilizându-se
urmãtoarele formule:
1 Ð (d x r)
,
P =
360
y =

r

,

P

în care:
P = preþul titlului cu discont exprimat cu ºase zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenþã;
r = rata discontului (exprimatã cu douã zecimale);
y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu douã zecimale.
Art. 4. Ñ Fiecare tranºã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.
Art. 5. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpãrate de cãtre intermediarii pieþei primare, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor
persoane juridice ºi fizice.
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Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menþionate
nu se adreseazã persoanelor nerezidente în România.
Art. 6. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României, agentul de platã, înregistrare ºi
transfer al Ministerului Finanþelor Publice, în ziua licitaþiei,
pânã la ora 12,00.
Art. 7. Ñ Rezultatul licitaþiei se va stabili în aceeaºi zi
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop, ºi se va da publicitãþii.
Art. 8. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se
va face la data emisiunii, prin debitarea contului
cumpãrãtorului deschis la Banca Naþionalã a României cu

suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie
cumpãrate.
Art. 9. Ñ Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu
discont se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a certificatelor de trezorerie cu discont. În situaþia în
care datele de platã a cuponului sau data scadenþei sunt
zile nelucrãtoare, plãþile se vor face în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii.
Art. 10. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute
la art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.
ANEXA Nr. 2

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligaþiunilor de stat cu dobândã lansate în luna aprilie 2003
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice interne Ministerul Finanþelor Publice anunþã, pentru
Data
licitaþiei

Seria

O.S.
O.S.
O.S.
O.S.

04.04.2005
10.04.2006
18.04.2005
24.04.2006

3
10
17
24

aprilie
aprilie
aprilie
aprilie

2003
2003
2003
2003

luna aprilie 2003, programul emisiunilor obligaþiunilor de stat
cu dobândã, astfel:

Data
emisiunii

7
14
21
28

aprilie
aprilie
aprilie
aprilie

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului general al trezoreriei statului
ºi de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea
loc la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ uniform.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt competitive ºi
necompetitive ºi vor cuprinde:
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare competitive participantul va indica valoarea nominalã ºi rata dobânzii; se admite
defalcarea valorii totale în maximum 5 tranºe valorice la
rate diferite ale dobânzii;
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreºte sã o adjudece
la rata dobânzii finale a licitaþiei; se admit oferte de
cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul
emisiunilor anunþate.
Dobânzile se vor calcula ºi se vor plãti anual la datele
de: 4 aprilie 2004, 10 aprilie 2004, 18 aprilie 2004, 24 aprilie 2004, 4 aprilie 2005, 10 aprilie 2005, 18 aprilie 2005,
24 aprilie 2005, 10 aprilie 2006, 24 aprilie 2006, conform
urmãtoarei formule:
z
,
D = d x V x
365 sau 366
în care:
D = dobânda (cuponul);
V =
valoarea nominalã totalã;
z =
numãrul de zile pentru care se calculeazã
dobânda;

Data
scadenþei

2003
2003
2003
2003

4
10
18
24

aprilie
aprilie
aprilie
aprilie

2005
2006
2005
2006

Nr.
de zile

728
1.092
728
1.092

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

600.000.000.000
400.000.000.000
1.000.000.000.000
400.000.000.000

366 = zile pentru an bisect;
d =
rata dobânzii (exprimatã cu douã zecimale).
Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unei obligaþiuni de stat
cu dobândã este de 100.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Obligaþiunile de stat cu dobândã pot fi
cumpãrate de cãtre intermediarii pieþei primare, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor
persoane juridice ºi fizice.
Obligaþiunile de stat cu dobândã mai sus menþionate nu
se adreseazã persoanelor nerezidente în România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României, agentul de platã, înregistrare ºi
transfer al Ministerului Finanþelor Publice, în ziua licitaþiei,
pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei se va stabili în aceeaºi zi
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop, ºi va fi dat publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata obligaþiunilor de stat cu dobândã se va
face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului
deschis la Banca Naþionalã a României cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a obligaþiunilor de stat cu
dobândã.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea obligaþiunilor de stat cu
dobândã se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a acestora plus dobânda aferentã. În situaþia în care
datele de platã a cuponului sau data scadenþei sunt zile
nelucrãtoare, plãþile se vor face în ziua lucrãtoare imediat
urmãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.
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