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  DOMENIU: COD FISCAL 

T A X  focus 
nr. 14/15 februarie 2016  

SUBIECT:  SCUTIRE DE TVA 

   
 

OPANAF nr. 103/2016 aprobă Instrucțiunile de aplicare a scutirii de TVA 
pentru operațiunile  prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i) și art. 296 din Codul 
fiscal și abrogă OMFP nr. 2222/2006. Față de reglementarea anterioară, 
modificările se referă la următoarele aspecte: 

− definiția furnizorului - orice persoană impozabilă care realizează o livrare 
de bunuri în sensul art. 270 din Codul fiscal, respectiv producătorul 
bunurilor sau proprietarul bunurilor ori persoana impozabilă care 
acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane impozabile. 

− în situația unei inspecții fiscale: 

o dacă persoana impozabilă nu este în posesia documentelor 
justificative a scutirii de TVA, iar termenul de 90 zile calendaristice de 
la apariția faptului generator nu a fost depășit, operațiunile nu vor fi 
considerate operațiuni taxabile.  

o Dacă termenul a fost depășit, persoana impozabilă va fi obligată la 
colectarea TVA de la data faptului generator (în vechea reglementare, 
se putea suspenda inspecția fiscală până la prezentarea 
documentelor).  

o Dacă persoana impozabilă intră în posesia documentelor după 
expirarea termenului de 90 zile, dar fără a depăși termenul legal de 
prescripție, va face regularizarea își va aplica scutirea în scopuri de 
TVA de la data faptului generator. 

Prin excepție, în cazul operațiunilor intracomunitare pentru care se aplică 
măsuri de simplificare în domeniul TVA, nu se vor aplica prevederile 
referitoare la termenul de 90 zile. Pentru justificarea scutirii de TVA se pot 
avea în vedere termenul din contract sau alte aspecte specifice măsurilor 
de simplificare, după caz. 

− exportatorul poate justifica scutirea de TVA cu factura, certificarea 
încheierii operațiunii de biroul vamal de export, exemplarul 3 al 
documentului administrativ unic. Se elimină obligația de a prezenta, pentru 
justificarea scutirii, documentul de transport, comanda de cumpărare, de 
vânzare sau contractual ori documentele de asigurare a mărfii. 

− referitor la bunurile importate în România în vederea prelucrării, dacă 
acestea nu sunt reexportate în afara UE după prelucrare, prestatorul de 
servicii care a importat bunurile poate refactura valoarea bunurilor 
importate și TVA aferentă către proprietarul bunurilor. În acest caz, 
refacturarea valorii bunurilor se are în vedere doar în scop de TVA (nu 
implică existența unei tranzacții comerciale). 

− se stabilesc criterii de aplicare a scutirii de TVA pentru livrările de 
bunuri/serviciile prestate armatorilor (sau intermediarilor) ori pentru nevoile 
directe ale navelor, pentru livrările de nave noi (sau neutilizate) ori pentru 
nave care nu sunt noi. 

− se definește noțiunea de documente care atestă că bunurile au fost 
transportate din România în alt stat membru. 

 

 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor publice 
nr. 103/2016 privind aprobarea 
Instrucțiunilor de aplicare a scutirii 
de taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiunile prevăzute la art. 294 
alin. (1) lit. a) - i) și art. 296 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
publicat în M. Of. nr. 106 din 11 
februarie 2016. 

*intrare în vigoare la 11 februarie 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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