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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta intr-o 
anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi declina orice 
responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice 
fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste 
publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

A fost publicată Norma nr. 12/2009 
pentru modificarea Normei BNR nr. 
26/2006 privind raportarea statistică 
a datelor pentru elaborarea balanţei 
de plăţi („Norma”).  
 
Prin această Normă se modifică 
suma prevăzută în cuprinsul Normei 
BNR nr. 26/2006 reprezentând 
plafonul la depăşirea căruia trebuie 
completat formularul 
Dispoziţie/Declaraţie de plată 
externă (DPE) sau formularul 
Declaraţie de încasare externă 
(DIE) pentru transferul unor sume 
de bani între rezidenţi şi nerezidenţi. 
Astfel, plafonul de 12.500 de euro, 
prevăzut anterior, este actualizat la 
50.000 de euro, prin această 
Normă. 
 
Norma a intrat în vigoare la data de 
1 ianuarie 2010.  
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
900/22.12.2009] 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi puteţi 
contacta pe Sorin David,  
Dan Dascălu, Anda Rojanschi sau 
Laura Toncescu. 


