
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011

În temeiul prevederilor:

— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea

și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările

ulterioare;

— art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare;

— art. 5 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei

fiscale centrale, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.765/2011

privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011, prevăzută

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 12 aprilie 2011.

Nr. 1.872.



ANEXĂ

D E C I Z I A

Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011

În interpretarea și aplicarea unitară a art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a

pct. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea

adăugată”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, în vigoare până la data de 31 decembrie

2009, nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată subvențiile

pentru îmbunătățirea calității și igienei laptelui de vacă, acordate în baza

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării

sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al

îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările și completările

ulterioare, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011, și a Ordinului ministrului

agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor

metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile

din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și

sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate, cu modificările și

completările ulterioare.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011

În temeiul prevederilor:

— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea

și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările

ulterioare;

— art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare;

— art. 5 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei

fiscale centrale, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.765/2011

privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, prevăzută

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 12 aprilie 2011.

Nr. 1.873.

ANEXĂ

D E C I Z I A  

Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011

În interpretarea și aplicarea unitară a art. 137 alin. (1) lit. a) și art. 140 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

și a pct. 23 alin. (1) și (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a

Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și

completările ulterioare, pentru livrările taxabile de construcții și de terenuri, taxa pe

valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcție de voința părților

rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate conform Ordonanței
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Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrării [conform prevederilor

pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea

adăugată”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și

completările ulterioare], în cazul în care rezultă că:

1. părțile au convenit că TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării; sau

2. părțile nu au convenit nimic cu privire la TVA;

b) prin aplicarea procedeului sutei mărite [prevăzut la pct. 23 alin. (2) din

Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată”,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările

ulterioare], în cazul în care rezultă că părțile au convenit că TVA este inclusă în

contravaloarea livrării.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011

În temeiul prevederilor:

— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea

și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările

ulterioare;

— art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare;

— art. 5 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei

fiscale centrale, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.765/2011

privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011, prevăzută

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 12 aprilie 2011.

Nr. 1.874. 

ANEXĂ

D E C I Z I A  

Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011

În interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 201 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

și ale pct. 23 alin. (5) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului

fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și

completările ulterioare, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2004—17 februarie 2005,

distribuitorul agreat deținător de autorizație de utilizator final livrează în regim de

scutire directă carburant pentru aeronave beneficiarilor care nu dețin autorizație de

utilizator final.
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