
ORDIN   Nr. 1224 din 18 aprilie 2008
pentru aprobarea modelului i con inutului formularului "Declara ie privind

subven iile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate i
nerestituite în termenul legal"

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 25 aprilie 2008

    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,
    având în vedere prevederile art. 9 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor m suri financiare în domeniul bugetar,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  modelul i con inutul formularului "Declara ie privind subven iile sau
transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate i nerestituite în termenul legal",
prev zut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Formularul prev zut la art. 1 se depune de c tre operatorii economici care au
beneficiat de subven ii sau transferuri de la bugetul de stat i nu au regularizat i restituit
aceste sume la bugetul de stat pân  la data de 31 ianuarie a anului urm tor.
    (2) Formularul prev zut la art. 1 se completeaz  cu ajutorul programului de asisten ,
cu codificarea informa iei prin cod de bare. Formularul se depune în format hârtie,
semnat i tampilat, conform legii, la organul fiscal în a c rui eviden  fiscal  sunt
înregistra i operatorii economici, precum i la institu ia public  de la care au fost primite
subven iile sau transferurile respective.
    (3) Termenul de depunere a formularului prev zut la art. 1 este data de 25 februarie a
anului urm tor celui în care au fost acordate aloca iile bugetare.
    (4) Pentru anul 2007, formularul se depune pân  la data de 30 aprilie 2008.
    (5) În scopul achit rii obliga iilor de plat , operatorii economici au obliga ia de a
solicita institu iilor publice de la care au primit subven iile sau transferurile respective
informa ii în leg tur  cu codul IBAN aferent contului în care urmeaz  s  se efectueze
plata.
    ART. 3
    Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, utilizare i de p strare a formularului
"Declara ie privind subven iile sau transferurile primite de la bugetul de stat,
neregularizate i nerestituite în termenul legal" sunt prev zute în anexa nr. 2.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 5
    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general  de
reglementare a colect rii crean elor bugetare, Direc ia general  de tehnologia informa iei,
Direc ia de control financiar, Direc ia general  de administrare a marilor contribuabili,
Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti i direc iile generale ale



finan elor publice jude ene, precum i, dup  caz, direc iile de specialitate din cadrul
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal i al Ministerului Economiei i Finan elor vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     Ministrul economiei i finan elor,
                            Varujan Vosganian

    Bucure ti, 18 aprilie 2008.
    Nr. 1.224.

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodus  în facsimil.

______________________
| Agen ia Na ional  de |                   DECLARA IE
| Administrare Fiscal  |   privind subven iile sau transferurile primite
|                      |       de la bugetul de stat, neregularizate
|______________________|         i nerestituite în termenul legal

                                             _ _ _ _
                                     Anul*) |_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________
| A. Date de identificare a pl titorului                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                               ____   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               |
| Cod de identificare fiscal : |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |
|           _________________________________________________________________  |
| Denumire |_________________________________________________________________| |
|        ________              ____________          ____________         ___  |
| Jude  |________| Localitate |____________| Strada |____________| Num r |___| |
|       ___          ___        ___               __________           ______  |
| Bloc |___|  Scara |___|  Ap. |___|  Cod po tal |__________|  Sector |______| |
|          ______________        ______________           ___________________  |
| Telefon |______________|  Fax |______________|  E-mail |___________________| |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| B. Date privind aloca ia bugetar                                             |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| |Nr. |    Denumire   |Suma anual |Suma     |Suma restituit   | Suma r mas  | |
| |crt.|               |primit     |utilizat |în termenul legal| de restituit| |
| |____|_______________|___________|_________|_________________|_____________| |
| |    |Subven ii**)   |           |         |                 |             | |
| |____|_______________|___________|_________|_________________|_____________| |
| |    |Transferuri**) |           |         |                 |             | |
| |____|_______________|___________|_________|_________________|_____________| |
| |    |Total          |           |         |                 |             | |
| |____|_______________|___________|_________|_________________|_____________| |
|______________________________________________________________________________|

    Prezenta declara ie reprezint  titlu de crean i produce efectele juridice ale
în tiin rii de plat  de la data depunerii acesteia, în condi iile legii.
    Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele din aceast
declara ie sunt corecte i complete.

                                                  Semn tura i tampila



                        ______________________   _______________________
    Nume, Prenume:     |______________________| |                       |
                        ______________________  |                       |
    Func ia/Calitatea: |______________________| |_______________________|

 ______________________________________________________________________________
| Loc rezervat                          ____________         ________________  |
| organului fiscal   Nr. înregistrare: |____________| Data: |________________| |
|______________________________________________________________________________|

------------
    *) anul acord rii aloca iei bugetare
    **) denumirea subven iei sau transferului de la bugetul de stat conform actului
normativ de aprobare

    Num r de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod 14.13.01.37

    ANEXA 2

                         CARACTERISTICILE DE TIP RIRE,
       modul de difuzare, de utilizare i de p strare a formularului

    1. Denumire: Declara ie privind subven iile sau transferurile primite de la bugetul de
stat, neregularizate i nerestituite în termenul legal
    2. Cod MEF: 14.13.01.37
    3. Caracteristici de tip rire:
    - pe o singur  fa ;
    - se utilizeaz  echipament informatic pentru editare i completare, cu adapt ri adecvate
situa iei contribuabilului.
    4. Se utilizeaz  la declararea subven iilor sau transferurilor de la bugetul de stat care nu
au fost regularizate i restituite, conform legii.
    5. Circul :
    - un exemplar la organul fiscal competent, în format hârtie, semnat i tampilat, potrivit
legii, cu codificarea informa iei prin cod de bare;
    - un exemplar la institu ia public  de la care s-au primit subven iile sau transferurile
respective, pentru înregistrarea debitelor în contabilitate;
    - un exemplar la contribuabil.
    6. Se arhiveaz  la dosarul fiscal al contribuabilului.


