
ORDIN   Nr. 1579 din 11 octombrie 2007
pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 172/2006
privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplic

taxarea invers
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 699 din 17 octombrie 2007

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i
complet rile ulterioare,
    în baza prevederilor art. 5 i ale art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23
decembrie 2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale pct. 82 alin. (4) din titlul
VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. I
    Articolul 2 din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 172/2006 privind încadrarea
produselor în categoria material lemnos pentru care se aplic  taxarea invers , publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 15 februarie 2006, se modific i va
avea urm torul cuprins:
    "ART. 2
    Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile m surile de simplificare constând în
taxarea invers , prev zute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, sunt cele pentru care furnizorii au obliga ia s
întocmeasc  avizul de înso ire pentru materiale lemnoase, prev zut de Normele privind
circula ia materialelor lemnoase i controlul circula iei acestora i al instala iilor de
transformat lemn rotund, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 427/2004, cu
modific rile i complet rile ulterioare. Se excepteaz  masa lemnoas  pe picior, pentru
care nu este obligatorie întocmirea acestui document specific."
    ART. II
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     Ministrul economiei i finan elor,
                             Varujan Vosganian

    Bucure ti, 11 octombrie 2007.
    Nr. 1.579.


