
g) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matița năvoadelor

în Complexul Razelm-Sinoie;

h) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere

ale vintirelor și talienelor de baltă în Complexul Razelm-Sinoie

și în lacurile litorale;

i) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip

setci și ave, cu excepția setcilor de scrumbie;

j) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip năvod,

vintire și taliene de baltă;

k) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de oblete în

afara perimetrului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

SECȚIUNEA a 4-a
Dispoziții finale

Art. 9. — Dimensiunea minimă în centimetri a următoarelor

specii de moluște marine este:

a) 4,5 cm — midia (lungimea cochiliei);

b) 5 cm — rapana (lungimea cochiliei).

Art. 10. — (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică

unităților de acvacultură și celor situate în ariile naturale

protejate, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

(2) Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

activitatea de pescuit este permisă numai în amenajările

piscicole licențiate, prin notificarea prealabilă cu 48 de ore

înainte și în prezența reprezentanților Agenției Naționale pentru

Pescuit și Acvacultură.

Art. 11. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se

sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și ale

Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta

Dunării”, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării

rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor

nr. 237/627/2007 privind prohibiția pescuitului în anul 2007,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din

5 aprilie 2007.

Art. 13. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,

Gheorghe Albu, Silviu Stoica,

secretar de stat secretar de stat

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație recapitulativă 

privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri”

În temeiul art.12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.156

4

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228

alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă modelul și conținutul formularului

„Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile

intracomunitare de bunuri” (390 VIES), cod MEF 14.13.01.02/r,

prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se

depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în

anexa nr. 2, începând cu operațiunile desfășurate în trimestrul I

al anului 2008.

Art. 3. — Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,

utilizare și arhivare a formularului prevăzut la art.1 sunt stabilite

în anexa nr. 3.

Art. 4. — Procedura de gestionare a Declarației recapitulative

privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri este stabilită

în anexa nr.4.

Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 6. — Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile

intracomunitare de bunuri se completează, în mod obligatoriu,

cu ajutorul programului de asistență elaborat de Agenția

Națională de Administrare Fiscală.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 8. — Direcția generală proceduri pentru administrarea

veniturilor, Direcția de informații fiscale, Direcția generală de

tehnologia informației, Direcția generală de administrare a

marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor

publice județene și a municipiului București vor lua măsuri

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Daniel Chițoiu

București, 28 martie 2008.

Nr. 552.

g) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matița năvoadelorîn Complexul Razelm-Sinoie;h) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindereale vintirelor și talienelor de baltă în Complexul Razelm-Sinoieși în lacurile litorale;i) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tipsetci și ave, cu excepția setcilor de scrumbie;j) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip năvod,vintire și taliene de baltă;k) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de oblete înafara perimetrului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.SECȚIUNEA a 4-aDispoziții finaleArt. 9. — Dimensiunea minimă în centimetri a următoarelorspecii de moluște marine este:a) 4,5 cm — midia (lungimea cochiliei);b) 5 cm — rapana (lungimea cochiliei).Art. 10. — (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplicăunităților de acvacultură și celor situate în ariile naturaleprotejate, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.(2) Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”activitatea de pescuit este permisă numai în amenajărilepiscicole licențiate, prin notificarea prealabilă cu 48 de oreînainte și în prezența reprezentanților Agenției Naționale pentruPescuit și Acvacultură.Art. 11. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin sesancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență aGuvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și aleLegii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „DeltaDunării”, cu modificările și completările ulterioare.Art. 12. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin seabrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltăriirurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelornr. 237/627/2007 privind prohibiția pescuitului în anul 2007,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din5 aprilie 2007.Art. 13. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I.p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,Gheorghe Albu, Silviu Stoica,secretar de stat secretar de stat



ANEXA Nr. 11)

1)

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2

Instrucțiuni pentru completarea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri

1.1. Declarația recapitulativă se depune trimestrial, în

condițiile prevăzute de art. 156

4

din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, până la

data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, de

către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,

conform art. 153 și 153

1

din Legea nr. 571/2003, cu modificările

și completările ulterioare, care au efectuat livrări și/sau achiziții

intracomunitare de bunuri, precum și livrări și achiziții de bunuri

în cadrul unei operațiuni triunghiulare, așa cum sunt definite în

titlul VI din Codul fiscal.

1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor

depune declarația recapitulativă numai în trimestrul de raportare

în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizițiile

intracomunitare, precum și pentru livrările și achizițiile în cadrul

unei operațiuni triunghiulare efectuate. 

2.1. Declarația recapitulativă se depune în format electronic

astfel:

— la registratura organului fiscal competent; 

— la poștă, prin scrisoare recomandată; 

— prin completare, pe pagina de web a Agenției Naționale de

Administrare Fiscală;

2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi

însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul

programului de asistență elaborat de Agenția Națională de

Administrare Fiscală, semnat și ștampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

— un exemplar se depune la unitatea fiscală împreună cu

suportul electronic;

— un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al declarației recapitulative se obține prin

folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională

de Administrare Fiscală și se transmite organului competent pe

suport electronic.

Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor

impozabile, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de

pe serverul de web al Agenției Naționale de Administrare

Fiscală, la adresa www.mfinante.ro/portal ANAF.

Contribuabilii care dețin certificat digital pot depune

formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanță,

pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției

Naționale de Administrare Fiscală.

Modul de completare a declarației recapitulative

SECȚIUNEA 1 
Cartușul „Perioada de raportare” se completează cu:

— anul la care se referă declarația; se înscrie cu cifre arabe

cu 4 caractere (de exemplu, 2008);

— perioada de raportare aferentă operațiunilor realizate este

formată din două caractere, primul fiind litera „T” și al doilea fiind

cifra aferentă trimestrului respectiv (de exemplu, pentru

trimestrul 2 se va înscrie „T2”).

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi

declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de

pe formular.

În declarația rectificativă se rectifică tranzacții declarate în

orice perioadă de raportare anterioară și se completează toate

rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării,

indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare

perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Declarația rectificativă se folosește și pentru reducerea bazei

de impozitare a achizițiilor intracomunitare în situația prevăzută

de lege.

Reducerile de preț acordate ulterior de furnizor, într-un alt

trimestru decât cel în care au fost efectuate livrările de bunuri,

se declară în declarația recapitulativă întocmită pentru trimestrul

în care reducerile de preț au fost acordate, indiferent dacă în

trimestrul respectiv valoarea reducerilor depășește totalul

livrărilor/achizițiilor de bunuri declarate, rezultând astfel o suma

negativă.

Cartușul „Date de identificare” conține:

1. Cod de identificare fiscală — se înscrie codul primit la

înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de

înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

2. „Denumire/Nume, Prenume” — se înscriu, după caz,

denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile.

3. „Domiciliul fiscal” — se completează cu datele privind

adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul

fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri

de  TVA. 

Cartușul „Rezumat declarație” conține: 

— numărul total al paginilor anexă la declarație;

— numărul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de

numărul operațiunilor;

— valoarea operațiunilor, defalcată pe tipuri: livrări, livrări în

cadrul operațiunilor triunghiulare și achiziții. 

SECȚIUNEA a 2-a
1. Se completează cu tranzacțiile intracomunitare efectuate,

în următoarea ordine:

a) livrări intracomunitare de bunuri (L);

b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei

operațiuni triunghiulare (T); 

c) achiziții intracomunitare de bunuri și achiziții de bunuri

efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare (A).

Fiecare pagină aferentă secțiunii a 2-a va conține în antet

informații privind codul de înregistrare în scopuri de TVA,

perioada aferentă și numărul paginii.

a) Livrări intracomunitare de bunuri — se înscrie suma totală

a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, în

condițiile art. 143 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe

fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naștere în

trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile

pentru încasări de avansuri parțiale pentru livrări intracomunitare

de bunuri, scutite.

b) Livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei
operațiuni triunghiulare — se înscrie suma totală a livrărilor de

bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare,

prevăzute la art. 132

1

alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu

modificările și completările ulterioare, efectuate în statul membru

de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare

beneficiar al livrării ulterioare ce are desemnat un cod „T”, și

pentru care exigibilitatea taxei ia naștere în trimestrul

calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru

încasări de avansuri parțiale pentru livrările de bunuri efectuate

în cadrul unei operațiuni triunghiulare; se va completa doar de

către cumpărătorul revânzător.

c) Achiziții intracomunitare de bunuri — se înscrie suma

totală a achizițiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor,

pentru care persoana impozabilă care depune declarația este

obligată la plata taxei conform art. 151 din Legea nr. 571/2003,

cu modificările și completările ulterioare, și pentru care
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exigibilitatea taxei intervine în trimestrul calendaristic respectiv,

inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri

parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri. 

d) Achiziții de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni
triunghiulare — se înscrie suma totală a achizițiilor de bunuri

efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care

furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept

persoana obligată la plata taxei, în conformitate cu art. 150

alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și

completările ulterioare, inclusiv sumele din facturile primite

pentru plăți de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare

de bunuri.

Coloana „Țara” — codul țării care a emis codul de

înregistrare în scopuri de TVA al clientului/furnizorului.

Coloana „Cod operator intracomunitar” — codul de

înregistrare în scopuri de TVA al operatorului, fără codul de țară.

Acesta trebuie introdus fără spații, virgule sau puncte.

Coloana „Tipul operațiunii”
L — pentru livrări intracomunitare de bunuri către alte state

membre;

T — pentru livrări în cadrul unei operațiuni triunghiulare;

A — pentru achiziții intracomunitare de bunuri și achiziții în

cadrul unei operațiuni triunghiulare din alte state membre.

Coloana „Baza impozabilă” — valoarea tranzacției/

tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul

client/furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită

potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu

modificările și completările ulterioare).

2. În subsolul paginii se înscrie suma totală a tranzacțiilor

înscrise în pagina respectivă, iar pe ultima pagină a declarației

se înscrie și totalul general al operațiunilor.

3. Toate sumele se înscriu în lei.

4. Operațiunile înscrise la rândurile de regularizări din

Decontul de TVA, respectiv rândurile 2, 5 și 15, se cuprind în

declarația recapitulativă rectificativă aferentă perioadei la care

se referă aceste operațiuni.

N O T Ă :

1. Pentru achiziții intracomunitare de bunuri în cazul în care

furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt

transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii

Europene, achiziția se declară în declarația recapitulativă astfel:

Coloana „Țara” — codul țării membre din care s-a efectuat

livrarea intracomunitară.

Coloana „Cod operator intracomunitar” — nu se va înscrie

nimic.

Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar” —

se va înscrie denumirea/numele, prenumele furnizorului care a

emis factura.

Coloana „Tipul operațiunii” — se va înscrie „A”. 

Coloana „Baza impozabilă” — valoarea tranzacției/

tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul

furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit

prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările și

completările ulterioare).

2. Pentru livrările intracomunitare efectuate către clienți

nestabiliți în Comunitatea Europeană și care au desemnat un

reprezentant fiscal în Uniunea Europeană, la rubrica „Denumire

operator intracomunitar” va fi înscrisă denumirea clientului (nu a

reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator

intracomunitar” va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de

TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.

3. Pentru achizițiile intracomunitare care provin de la un

furnizor nestabilit în Comunitatea Europeană și care a desemnat

un reprezentant fiscal în statul membru în care începe

transportul, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi

înscrisă denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar

la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi înscris codul de

înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin

reprezentant fiscal.

Similar se procedează și în situația în care furnizorul

nestabilit în Comunitatea Europeană nu și-a desemnat un

reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul,

dar prin aplicarea de către unele state membre a măsurilor de

simplificare a declarării importurilor, respectiv o reprezentare

globală de către o societate care poate fi, de exemplu, o

societate de expediție/transport, operatorul extracomunitar se

consideră reprezentat fiscal de societatea respectivă. 

Exemplu: o societate „A” dintr-un stat extracomunitar (X)

vinde unei societăți din România „B” bunuri. Bunurile sunt

importate într-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de către

societatea de expediție „C” și apoi aceeași societate „C” declară

în numele furnizorului „A” din statul extracomunitar (X) (dar sub

propriul cod de TVA) livrarea intracomunitară a bunurilor din

statul membru (Y) în România.

În astfel de situații se va considera drept reprezentant fiscal

societatea de expediție „C”. În declarația recapitulativă privind

achizițiile intracomunitare,  la rubrica „Denumire operator

intracomunitar” va fi înscrisă denumirea furnizorului, respectiv

societatea „A” din statul extracomunitar (X), iar la rubrica „Cod

operator intracomunitar” codul din statul membru (Y) al societății

de expediție „C”care a declarat livrarea intracomunitară.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și arhivare a

Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri

Denumire formular: Declarație recapitulativă privind

livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri

Cod: 14.13.01.02/r

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

— pe o singură față;

— se utilizează echipament informatic pentru completare și

editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție

gratuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea operațiunilor intracomunitare.

Se întocmește de: persoanele impozabile înregistrate în

scopuri de TVA, care realizează operațiuni intracomunitare.

Circulă:

— în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază

teritorială persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA își

are domiciliul fiscal;

— în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și

ștampilate, potrivit legii, dintre care:

• un exemplar la contribuabil;

• un exemplar la organul fiscal.

Se arhivează:

— formatul electronic, în arhiva de documente electronice; 

— formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.
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ANEXA Nr. 4

Procedura de gestionare a Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri

În vederea îndeplinirii cerințelor Regulamentului CE

nr. 1.798/2003, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de

TVA, care realizează operațiuni intracomunitare, au obligația să

depună trimestrial Declarația recapitulativă privind

livrările/achizițiile intracomunitare (390 VIES), potrivit dispozițiilor

art. 156

4

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare.

1. Depunerea declarației recapitulative

1.1. Declarația recapitulativă se depune trimestrial, până la

data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, la

organul fiscal competent.

1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

depun declarația recapitulativă numai în trimestrul de raportare

în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizițiile

intracomunitare de bunuri, precum și pentru livrările și achizițiile

de bunuri în cadrul unei operațiuni triunghiulare efectuate. 

2. Prelucrarea declarației recapitulative

2.1. Prelucrarea declarațiilor recapitulative depuse de

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se

realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea

programului informatic de prelucrare pus la dispoziție de Direcția

generală de tehnologia informației, până la data de 5 a lunii

următoare termenului de depunere a declarației.

2.2. După prelucrare, declarația recapitulativă se

arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate

în scopuri de TVA.

3. Verificarea formală a declarațiilor recapitulative

3.1. Pentru fiecare declarație recapitulativă organul fiscal

competent verifică:

a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al

persoanei impozabile care realizează operațiuni

intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din

declarație cu cele existente în Registrul persoanelor impozabile

înregistrate în scopuri de TVA;

b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA

ale operatorilor străini înscriși în declarația recapitulativă:

înscrierea corectă a codului de țară, precum și a numărului de

caractere ale codului;

c) corelarea totalului sumelor aferente livrărilor/achizițiilor

intracomunitare de bunuri din declarația recapitulativă cu cele

înscrise în rândurile corespunzătoare din Decontul de TVA sau

din Decontul special de TVA, după caz, astfel:

(i) (L+T) livrări + livrări în cadrul unei operațiuni

triunghiulare din declarația recapitulativă = livrări

intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA

aferent/aferente perioadei de declarare prevăzute la

pct. 1 din prezenta anexă. Se au în vedere, de

asemenea, și eventualele decizii de corectare a erorilor

materiale din Decontul/deconturile de TVA

întocmit/întocmite în trimestrul de raportare,

aferent/aferente aceleiași perioade. Nu se au în vedere

rândurile de regularizări privind livrările intracomunitare

din Decontul/deconturile de TVA;

(ii) (A) achiziții + achiziții în cadrul unei operațiuni

triunghiulare din declarația recapitulativă = achiziții

intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA sau

din Decontul special/deconturile speciale de TVA,

aferent/aferente perioadei de declarare prevăzute la

pct. 1 din prezenta anexă. Se au în vedere, de

asemenea, și eventualele decizii de corectare a erorilor

materiale din Decontul/deconturile de TVA

întocmit/întocmite în trimestrul de raportare,

aferent/aferente aceleiași perioade, sau din

eventualele deconturi speciale rectificative aferente

perioadei de raportare. Nu se au în vedere rândurile de

regularizări privind achizițiile intracomunitare din

Decontul/deconturile de TVA; 

d) îndeplinirea obligației de depunere a declarației

recapitulative prin încrucișarea informațiilor referitoare la

persoanele impozabile care au declarat livrări/achiziții

intracomunitare de bunuri în deconturile de TVA și în deconturile

speciale de TVA depuse cu informațiile referitoare la persoanele

impozabile care au depus declarații recapitulative.

3.2. În cazul persoanelor impozabile cu obligații declarative

lunare, precum și în cazul în care, în cadrul trimestrului de

raportare, au fost depuse mai multe deconturi speciale de TVA

de către contribuabil, corelațiile se verifică avându-se în vedere

totalul livrărilor, respectiv al achizițiilor intracomunitare de bunuri

înscrise în toate declarațiile depuse în cadrul perioadei la care

se referă declarația recapitulativă.

3.3. Dispozițiile pct. 3.1 lit. c) nu sunt aplicabile pentru

declarațiile recapitulative rectificative.

4. Notificarea persoanelor impozabile

4.1. După prelucrarea declarațiilor recapitulative vor fi

identificate:

— persoanele impozabile care nu au depus declarația

recapitulativă, deși în Decontul de TVA sau în Decontul special

de TVA au declarat livrări/achiziții intracomunitare de bunuri,

potrivit pct. 3.1 lit. d);

— persoanele impozabile care au depus declarații

recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)—c).

4.2. Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 4.1 se

emit:

a) notificări pentru nedepunerea declarației;

b) notificări pentru corectarea declarației.

4.3. Notificările prevăzute la pct.4.2 se emit până cel târziu la

data de 25 a lunii următoare termenului legal de depunere a

declarației recapitulative.

4.4. Persoanele impozabile care depun cu întârziere

declarația recapitulativă sunt sancționate potrivit art. 219 alin. (1)

lit. b

1

) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de

procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei.

4.5. Declarațiile recapitulative depuse sau corectate ca

urmare a notificărilor transmise se prelucrează în momentul

primirii lor de la persoanele impozabile.

4.6. Declarațiile recapitulative care prezintă erori, potrivit

pct. 3.1 lit. a)—c), pentru care organul fiscal competent a

transmis notificarea prevăzută la pct. 4.2 lit. b), se corectează

prin depunerea unei noi declarații corect completate, până cel

târziu la data de 25 a lunii următoare termenului legal de

depunere a declarației recapitulative pe care o corectează, fără

a se bifa căsuța de rectificare.

4.7. Declarația recapitulativă prevăzută la pct. 4.6 înlocuiește

declarația recapitulativă depusă inițial și, după prelucrare, se

arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate

în scopuri de TVA.

5. Prelucrarea declarațiilor recapitulative rectificative

5.1. Declarațiile recapitulative se rectifică, din oficiu, de către

persoana impozabilă, prin depunerea unei declarații

recapitulative rectificative.

5.2. În declarația recapitulativă rectificativă se completează

toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul

declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
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Pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se

operează rectificări se completează câte o declarație

rectificativă.

În declarația recapitulativă rectificativă se corectează și

informațiile din declarația recapitulativă aferentă ultimei perioade

de raportare, care nu au fost corectate până la data de 25 a lunii

următoare datei de raportare, în urma notificărilor transmise

potrivit pct. 4.

5.3. Declarațiile recapitulative rectificative se prelucrează în

momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

5.4. Se verifică existența bifei în căsuța prevăzută de

formular, în vederea marcării corespunzătoare în sistemul

informatic.

5.5. După prelucrare, declarațiile rectificative se arhivează la

dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de

TVA.

6. Organizarea bazei centrale de date „Declarații

recapitulative”

6.1. Informațiile din declarațiile recapitulative depuse la

termenele legale de depunere, precum și cele depuse ca urmare

a notificărilor transmise de organele fiscale competente se

introduc într-o bază de date denumită „Declarații recapitulative”.

6.2. Baza de date „Declarații recapitulative” cuprinde două

secțiuni:

— livrări — în care se înscriu toate livrările intracomunitare

de bunuri (cod L) și toate livrările ulterioare de bunuri efectuate

în cadrul unei operațiuni triunghiulare (cod T);

— achiziții — în care se înscriu achizițiile intracomunitare de

bunuri și achizițiile de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni

triunghiulare (cod A).

6.3. Informațiile din declarațiile recapitulative rectificative

depuse de persoanele impozabile se introduc în aceeași bază

centrală de date. Se marchează corespunzător, ca declarații

recapitulative rectificative, numai informațiile care reprezintă

diferențe între declarația recapitulativă rectificativă și declarația

recapitulativă inițială.

7. Centralizarea informațiilor din declarațiile

recapitulative

7.1. Până la sfârșitul lunii următoare termenului legal de

depunere a declarației recapitulative, organul fiscal competent

transmite direcției generale a finanțelor publice județene sau a

municipiului București baza de date cuprinzând declarațiile

recapitulative depuse, și anume:

— declarațiile recapitulative corecte;

— declarațiile recapitulative corectate ca urmare a

notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în

scopuri de TVA; și

— declarațiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost

efectuată corecția ca urmare a notificărilor transmise

persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Organul fiscal competent este responsabil pentru

completitudinea și corectitudinea informațiilor transmise.

7.2. În termen de maximum 5 zile, direcțiile generale ale

finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili transmit

informațiile din declarațiile recapitulative Direcției generale de

tehnologia informației și sunt responsabile pentru

completitudinea informațiilor transmise.

7.3. În termen de 5 zile, Serviciul Central de Legături verifică

dacă informațiile din declarațiile recapitulative au fost transmise

de către toate direcțiile generale ale finanțelor publice județene

și a municipiului București, precum și de către Direcția generală

de administrare a marilor contribuabili.

8. Centralizarea datelor din declarațiile recapitulative

rectificative

8.1. La sfârșitul fiecărei luni, organul fiscal competent

transmite direcției generale a finanțelor publice județene sau a

municipiului București baza de date cuprinzând diferențele

dintre declarațiile recapitulative rectificative depuse în luna

respectivă și declarațiile recapitulative inițiale.

Organul fiscal competent este responsabil pentru

completitudinea și corectitudinea informațiilor transmise.

8.2. În termen de maximum 5 zile, direcțiile generale ale

finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili transmit

informațiile din declarațiile recapitulative rectificative Direcției

generale de tehnologia informației și sunt responsabile pentru

completitudinea informațiilor transmise.

8.3. La solicitările punctuale formulate de statele membre,

Serviciul Central de Legături verifică existența unor eventuale

declarații recapitulative rectificative.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

O R D I N

pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor 

de calcul necesare funcționării cabinetelor medicilor de familie

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și managementul calității în sănătate, al Direcției

generale buget și credite externe, al Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate și al Direcției logistică, administrativ, relații

publice și mass-media nr. E.N. 3.666 din 2 aprilie 2008,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naționale

de sănătate în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea

activității specifice în cadrul Programului național de evaluare a stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, cu

modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele privind procedura de acordare,

cu titlu gratuit, a echipamentelor de calcul necesare funcționării

cabinetelor medicilor de familie, prevăzute în anexa care face

parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății Publice,

Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului

Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București,

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 294/15.IV.2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICEO R D I Npentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelorde calcul necesare funcționării cabinetelor medicilor de familieVăzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și managementul calității în sănătate, al Direcțieigenerale buget și credite externe, al Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate și al Direcției logistică, administrativ, relațiipublice și mass-media nr. E.N. 3.666 din 2 aprilie 2008,având în vedere prevederile art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naționalede sănătate în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătății publice și al președinteluiCasei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportareaactivității specifice în cadrul Programului național de evaluare a stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, cumodificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea MinisteruluiSănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:Art. 1. — Se aprobă Normele privind procedura de acordare,cu titlu gratuit, a echipamentelor de calcul necesare funcționăriicabinetelor medicilor de familie, prevăzute în anexa care faceparte integrantă din prezentul ordin.Art. 2. — Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății Publice,Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea SistemuluiInformațional și Informatic în Domeniul Sănătății București,


