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Intrebarea
Care este documentul de baza in introducerea unui
NIR
din alta tara a comunitatii sau din afara
comunitatii?
Daca exista un astfel de document, cum se intocmaste
si de catre cine?

Raspuns

Documentul de baza la introducerea unui NIR este factura comerciala
sau factura externa, care se intocmeste, de regula, de catre furnizorul
marfii.
Orice livrare, inclusiv cea intracomunitara a unor bunuri sau servicii cu
valoare implica intocmirea unei facturi comerciale, iar pentru export se
va intocmi factura externa
Cum
se
vor
efectua
vanzariile Pentru camionul care iese din Romania, cu livrare intr-o alta tara
intracomunitare/exporturile?
Comunitara, intrucat nu se mai intocmesc formalitatile vamale, nu mai
Tot ca pana acum, cu factura externa?
este necesara interventia vreunui lucrator vamal.
Nu se mai prezinta camionul cu marfa in vama decat
daca iese din comunitate?
Certificatul EUR1 se mai intocmeste?
Certificatul EUR1, desigur nu se mai intocmeste pentru comertul
Pentru ce tari ale Europei?
intracomunitar. Certificatul EUR1 document care atesta originea
marfii, se intocmeste in situatiile de taxe vamale preferentiale ,
contingente tarifelor preferentiale si se aplica marfurilor originare din
tarile sau grupurile de tari cu care UE a incheiat acorduri preferentiale.
De ce regim special beneficiaza Republica Moldova Republica Moldova beneficiaza din partea UE de regimul special
din partea UE?
(SGP+) – Sistemul Generalizat de Preferinte Vamale – pentru
dezvoltari durabile si bune guvernari; documentul utilizat este
certificatul de origine forma A
Se mai plateste TVA in vama?
TVA-ul nu se mai plateste in vama (a se vedea HG 1861/21.12.2006
pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare
a Legii nr: 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG 44/2004)
Cine intocmeste Declaratia INTRASTAT?
Declaratia INTRASTAT se depune numai electronic utilizand aplicatiile
informatice furnizate de INS (Institutul National de Statistica), institutie
Exista un formular special al acestuia?

Daca nu exista, acesta se poate intocmi cu un simplu din Romania responsabila pentru implementarea si functionarea
antet al societatii comerciale si cu datele cerute?
sistemului statistic INTRASTAT.
FF IMPORTANT
1. Pentru informatii suplimentare in materie accesati site-ul
www.intrastat.ro , in care gasiti metodologia INTRASTAT,
cuprinzand : manualele metodologia, ghidul utilizatorului pentru
aplicatia INTRASTAT, manualul de descriere a procedurii
pentru crearea altor tipuri de fisiere acceptate de INS offline.
2. Pentru formarea si sprijinirea operatorilor economici privind
sistemul statistic INTRASTAT, Institutul National de Statistica
asigura asistenta tehnica permanenta prin biroul HELP-DESCK
pentru furnizorii de informatii statistice INTRASTAT la numarul
de telefon 021-3177720, fax: 021-3181858 sau prin e-mail:
intrastat@insse.ro
3. Legislatia care sta la baza sistemului INTRASTAT:
• EUROPEANA: Regulamentul CE 638/2004
Regulamentul CE 1982/2004
• NATIONALA:
- Ordinul Presedintelui INS privind statistica pragurilor
valorice pt colectarea informatiilor statistice privind comertul
intracomunitar de bunuri in anul 2007.
- Ordinul Presedintelui INS privind Normele de Completare
a declaratiei statistice INTRASTAT
- Anexa la Ordinul Presedintelui INS privind Normele de
Completare a declaratiei statistice INTRASTAT
- Legea nr: 422/2006 din 22 Noiembrie 2006 privind
organizarea si functionarea sistemului statistic de comert
international cu bunuri.
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