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Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 / 18.11.2014 a fost publicat Ordinul Președintelui
Institutului Național de Statistică nr. 567 / 2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea
informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2015.
Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2015 sunt următoarele:



900.000 RON pentru expedieri intracomunitare de bunuri



500.000 RON pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Intrastat thresholds in 2015
Monitorul Oficial No 841 of 18 November 2014 has published Order No 567 of the President of the National
Statistics Institute regarding the Intrastat thresholds for the collection of statistical data on IntraCommunity trade in goods for 2015.
Intrastat thresholds in 2015 are:



RON 900,000 for Intra-Community dispatches of goods



RON 500,000 for Intra-Community entries of goods.
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