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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011 

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 anexa nr. 2 la 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. 6/2011, 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, 10 octombrie 2011.

Nr. 2.635.

ANEXĂ 

D E C I Z I A  

Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

Pentru sectorul de protecție a mediului, Uniunea Europeană finanțează, prin ISPA, în baza memorandumurilor de finanțare,

proiecte de reabilitare și construcție a infrastructurilor de apă potabilă, canalizare și epurare în 29 de orașe din România. La data

finalizării, investițiile respective, finanțate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contribuției publice locale și alte fonduri publice, care se

derulează prin operatorii de apă, sunt înregistrate în proprietatea publică a U.A.T. (unități administrativ-teritoriale definite conform legii).

(1) În situația în care, în vederea realizării de investiții în

beneficiul U.A.T., finanțate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente

contribuției publice locale și alte fonduri publice, operatorii de apă

au acționat ca un antreprenor, respectiv au primit facturi pe

numele lor pentru achiziții de bunuri și/sau servicii de la

contractori, emise cu TVA și pentru care s-a dedus TVA de către

operatorii de apă sau emise fără TVA ca urmare a aplicării scutirii

de TVA de către contractori în baza certificatelor eliberate în

acest scop conform prevederilor legale în vigoare la data

respectivă, se consideră că serviciile efectuate în scopul realizării

investiției sunt prestate de către operatorii de apă către U.A.T. și,

în consecință, intervine faptul generator al TVA, în conformitate

cu prevederile art. 134
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alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, atunci când

situația de lucrări aferentă investiției în integralitatea sa este

acceptată de către U.A.T., respectiv la data semnării procesului-

verbal de recepție prin care investiția definită prin Memorandumul

de finanțare ex-ISPA este predată de către operatorii de apă

către U.A.T., dar nu mai târziu de 120 de zile lucrătoare de la:

a) data transmiterii cererii finale de plată pentru proiecte

ex-ISPA aprobate înainte de noiembrie 2003, cu lucrări finalizate

la 30 iunie 2011 și cerere finală de plată transmisă la Comisia

Europeană până la 30 iunie 2011;

b) data procesului-verbal încheiat între operatorul de apă și

contractori, care dovedește finalizarea lucrărilor până la

31 decembrie 2011, pentru proiecte ex-ISPA aprobate înainte

de 2003, cu cereri finale de plată transmise la Comisia

Europeană până la 30 iunie 2011, dar cu lucrări în curs de

finalizare până la 31 decembrie 2011;

c) data transmiterii cererii finale de plată pentru proiectele

ex-ISPA aprobate după noiembrie 2003, cu lucrări finalizate la

31 decembrie 2011 și cu cerere finală de plată transmisă la

Comisia Europeană până la 30 iunie 2012.

Termenele prevăzute pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA

menționate la alin. (1) lit. a), b) și c) sunt conforme cu prevederile

Regulamentului CE nr. 1.164/1994, cu modificările și

completările ulterioare, precum și cu prevederile Ghidului

Comitetului de Coordonare al Fondurilor Europene constituit la

nivelul Comisiei Europene nr. SEC(2008) 415 din 4 aprilie 2008,

cu modificările și completările ulterioare.

(2) Baza impozabilă a lucrărilor de investiții care se

facturează de către operatorii de apă către U.A.T. cuprinde

contravaloarea tuturor achizițiilor de bunuri și/sau servicii

finanțate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contribuției

publice locale și alte fonduri publice, necesare realizării

investiției, facturate cu TVA și pentru care s-a dedus TVA de

către operatorii de apă sau facturate fără TVA ca urmare a

aplicării scutirii de TVA de către contractori în baza certificatelor

emise în acest scop, conform prevederilor legale în vigoare la

data respectivă. Cota aplicabilă este cea în vigoare la data

faptului generator de taxă, în conformitate cu prevederile

art. 140 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) Sumele achitate contractorilor, direct de către Oficiul de

Plăți și Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanțelor

Publice nu sunt avansuri încasate de companiile de apă pentru

serviciile efectuate în scopul realizării investiției în beneficiul

U.A.T. și, în consecință, nu determină exigibilitatea taxei pe

valoarea adăugată, conform art. 134
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alin. (2) lit. b) din Legea

nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. 




