Act:

Ordinul 567/11.11.2014

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

INSTITUTULUI NATIONAL DE STATISTICA

Privind:
In vigoare din

MO nr. 841/18.11.2014
pragurile valorice Intrastat pentru colectarea
informatiilor statistice de comert intracomunitar
cu bunuri în anul 2015
1 ianuarie 2015

presedintele Institutului National de Statistica emite urmatorul ordin:
Art. 1.
Se aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2015: 900.000 lei pentru
expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri
intracomunitare de bunuri.
Art. 2.
Operatorii economici care in cursul anului 2014 au efectuat schimburi de bunuri cu statele
membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri,
expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite,
trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice
Intrastat incepand cu luna ianuarie 2015.
Art. 3.
In cursul anului 2015 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care
realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri, a caror valoare cumulata de la inceputul anului
depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2015. Acesti operatori economici trebuie sa
completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand din luna in care valoarea
cumulata de la inceputul anului 2015 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de
bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si,
respectiv, introduceri de bunuri.
Art. 4.
Prezentul ordin va fi pus in aplicare de catre directia de specialitate din cadrul Institutului
National de Statistica.
Art. 5.
Prin prezentul ordin se abroga prevederile Ordinului presedintelui Institutului National de
Statistica nr. 1.042/2013 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor
statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2014, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013.
Art. 6.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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