
   

 
TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,  

Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6, Bucuresti,  
tel. 031 4378213, email. contact@taxation.ro, www.taxation.ro 

 

   

  DOMENIU: COD FISCAL 

T A X  focus 
nr. 37/16 iulie 2016  

SUBIECT:  SCUTIRI DE TVA 

   
 

 
Prin OMFP nr. 1058/2016 se modifică: 

1. OMFP nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a 
scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la 
art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal.  
Modificările au în vedere modul de acordare a scutirilor prevăzute la art. 
294 alin. (1) lit. h) C.fisc. pentru navele atribuite navigaţiei în largul mării şi 
care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru 
activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, precum şi navele utilizate 
pentru salvare ori asistenţă pe mare sau pentru pescuitul de coastă. 
Scutirea de TVA se aplică și pentru navele care au mai navigat în largul 
mării (analiza se efectuează pentru ultimii cinci ani).  

Scutirea de TVA se aplică și pentru livrarea de carburanți și provizii 
destinate navelor atribuite navigației în largul mării efectuate prin 
intermediari care acționează în nume propriu, în condițiile stabilite de 
CJUE în cauza C-526/13 Fast Bunkering Klaipeda UAB. 

2. OMFP nr. 104/2016 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea 
procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe 
valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a 
doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe 
valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a 
acesteia.  
Se corectează trimiterea la art. 316 Cod fiscal, de la art. 6 alin. (1) lit. h) 
din Normele aprobate de OMFP nr. 104/2016. 

3. OMFP nr. 220/2016 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru 
autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora. 
Prin acest ordin se extinde competenta birourilor vamale cu privire la 
autorizarea operatorilor care produc bere, alții decât contribuabilii mari și 
mijlocii.  

Se elimină referințele la ”direcțiile județene pentru accize şi operaţiuni 
vamale” și se înlocuiesc cu ”birouri vamale de interior și/sau frontieră”. 

 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 1058/2016 pentru 
modificarea și completarea unor 
ordine ale ministrului finanțelor 
publice, publicat în M. Of. nr. 
5269din data de 14 iulie 2016. 
*intrare în vigoare: 14 iulie 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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