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Noutăți privind TVA
în contextul completării unor ordine ale ministrului finanțelor referitoare la TVA

In Monitorul Oficial nr. 650 din 1 iulie 2021 a fost publicat Ordinul
ministrului Finantelor 741/2021, prin care:

 Se completează Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 101/2016 pentru aprobarea
Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu
sunt stabiliţi în Uniunea Europeană cu prevederea că ANAF publică pe site-ul propriu lista
magazinelor din reţeaua de vânzare cu amănuntul, autorizate atât pentru vânzarea de bunuri
pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor
nestabiliţi în Uniunea Europeană, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente
acestor vânzări; ( Art. 6, alin. (8) din Norme)

 Se modifică Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor
privind scutirea de la plata TVA şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri,
prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în
regim de scutire, astfel:
 se abrogă cap. IV din titlul IV, anexa1 la Ordin, respectiv au fost eliminate prevederile

referitoare la scutirea de TVA pentru importurile de bunuri a căror valoare nu depășește
10 euro; ( Art. 30, cap. IV din anexa 1 la OMFP 105/2016)

 în contextul scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la importul bunurilor destinate
persoanelor nevoiașe, a fost definită noțiunea de „persoană nevoiașă” ca fiind persoana din
grupul vulnerabil prevăzut la art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

( Art. 48, alin. (3) din anexa 1 la OMFP 105/2016)
 s-a adăugat o nouă prevedere referitoare la bunurile scutite de la plata taxei pe valoarea
adăugată la import. Astfel, dacă bunurile şi echipamentele sunt împrumutate, închiriate sau
transferate unei organizaţii care are dreptul la scutire în temeiul art. 48 şi 50, scutirea se
acordă în continuare, cu condiţia ca aceasta din urmă să fie autorizată de organele competente
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu aplicarea în mod corespunzător a
prevederilor cap. I din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa
bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, şi să utilizeze bunurile şi
echipamentele în scopuri care îi conferă dreptul de a beneficia de o asemenea scutire.

( Art. 51, alin. (2) din anexa 1 la OMFP 105/2016)

Referitor la procedura de autorizare a unor organisme pentru a importa
bunuri în regim de scutire

 se prelungește termenul de comunicare a deciziilor de aprobare sau respingere a cererii de
autorizare depuse de organizaţiile de stat sau de alte organizaţii cu caracter caritabil ori filantropic
pentru a importa bunuri în regim de scutire de TVA. Astfel, noul termen este de maximum 10 zile
lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent. ( anterior era de 5 zile lucrătoare)

( Art. 3, alin. (1) din anexa 2 la OMFP 105/2016)
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 organele fiscale teritoriale cu atribuții de efectuare a inspecției fiscale efectuează verificări
asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare, în cazul entităților cărora li s-a
emis decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în
regim de scutire de la plata TVA cel puțin o dată la șase luni (anterior verificările se efectuau cel
puțin o dată pe an). ( Art. 8 din anexa 2 la OMFP 105/2016)

Referitor la scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile
importate în beneficiul victimelor dezastrelor

Se aduc modificări și clarificări privind autorizarea organismelor prevăzute la art. 56
din Normele cuprinse în anexa nr. 1 la ordin, respectiv instituţii de stat sau de organizaţii
cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire, pentru
bunurile importate în beneficiul victimelor dezastrelor. Astfel:

 Direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA din cadrul
Ministerului Finanţelor primește de la comisie, după analiză, cererea și documentația
care îndeplinesc condițiile legale și ia măsurile necesare supunerii cererilor de
autorizare deciziei Comisiei Europene, în conformitate cu procedura de urgenţă
pentru consultarea celorlalte state membre.
După primirea notificării privind decizia Comisiei Europene, direcţia cu atribuţii în
elaborarea legislaţiei în domeniul TVA comunică această decizie Comisiei de
autorizare care a înaintat documentaţia pentru a elibera solicitantului Decizia privind
aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în
regim de scutire de la plata TVA. Această decizie este întocmită conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2 la procedură, se semnează de preşedintele comisiei şi se
comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum două zile
lucrătoare de la data la care Comisia de autorizare a fost informată în mod oficial cu privire
la decizia Comisiei Europene. În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia
cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia
decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
Suspendarea provizorie a plăţii taxei pe valoarea adăugată, până la data
soluţionării cererii solicitantului, se face de către autorităţile prevăzute la alin. (1),
prin emiterea «Deciziei privind suspendarea provizorie a plăţii TVA», întocmită
conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură. Data emiterii acestei decizii
este data la care autorităţile menţionate transmit cererea şi documentaţia aferentă
direcţiei cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA din cadrul Ministerului
Finanţelor. ( Art. 9, alin. (3)-(5) și (7) din anexa 2 la OMFP 105/2016)

 se modifică modelul Cererii privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim
de scutire de la plata TVA ; ( la Anexa nr. 2, anexa nr. 1 din Ordin)
- se modifică modelul Deciziei privind aprobarea/respingerea autorizării de

desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA.
( la Anexa nr. 2, anexa nr. 2 din Ordin)
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