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Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor

de stat administrată de Banca Națională a României, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit așa

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naționale

a României nr. 13/2005, cu modificările și completările

ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o

pondere de 25% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea

acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat prețului la care

s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.

Art. 9. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la

sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație

constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10. — Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de

stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu

Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor

cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 552/2008

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 

„Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, precum și al 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. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului și

conținutului formularului „Declarație recapitulativă privind

livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri”, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie

2008, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2 „Instrucțiuni pentru completarea

Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile

intracomunitare de bunuri”, la secțiunea a 2-a, punctul 4 se

modifică și va avea următorul cuprins:

„Operațiunile înscrise la rândurile de regularizări din Decontul

de TVA, respectiv rândurile 2, 5 și 16, se cuprind în declarația

recapitulativă rectificativă aferentă perioadei la care se referă

aceste operațiuni.”

2. La anexa nr. 4 „Procedura de gestionare a Declarației

recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de

bunuri”, punctele 4.6 și 4.7 se abrogă.

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

României, Partea I.

Art. III. — Direcția generală proceduri pentru administrarea

veniturilor, Direcția generală de informații fiscale, Direcția

generală de administrare a marilor contribuabili și Direcția

generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale

de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale ale

finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce

la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

București, 24 aprilie 2009.
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