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Potrivit art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şicompletările ulterioare, este scutit de TVA 
care îndeplinesc condiŃiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2009/132/CE a 
Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 
literele (b) şi (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirea de la taxa pe 
valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 292 din 10 noiembrie 2009.  

De asemenea, sunt instituite scutiri similare de taxe vamale prin 
1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de 
scutiri de taxe vamale.

În contextul în care la 30 ianuarie 2020, Organiza
declarat epidemia de COVID
și la 11 martie 2020, drept pandemie, iar numeroase state au declarat stare de urge
la nivel naţional, statele membre, inclusiv România, au înaintat Comisiei în perioada 19 
– 26 martie 2020 cereri pentru scutirea de taxe vamale 
importate pentru a combate efectele epidemiei de COVID

Astfel, la data de 3 apri
privind scutirea de taxe la import 
mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID
2020.  

Prin Decizia (UE) 2020/491 a
TVA la importurile de mărfuri necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de 
COVID-19 până la 31 decembrie 2021.

La nivel naţional a fost emis 
pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 
privind scutirea de taxe la import 
mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID
anului 2020. 

La 8 noiembrie 2021, Comisia a consultat statele membre cu privire la necesitatea unei 
prelungiri și, în urma acestei consult
aplicării măsurii de scutire de taxe la import 
mărfurile importate din partea
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REFERAT DE APROBARE 

art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şicompletările ulterioare, este scutit de TVA importul definitiv de bunuri 
care îndeplinesc condiŃiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2009/132/CE a 

in 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 
literele (b) şi (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirea de la taxa pe 
valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 292 din 10 noiembrie 2009.   

De asemenea, sunt instituite scutiri similare de taxe vamale prin 
1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de 

e. 

În contextul în care la 30 ianuarie 2020, Organizaţia Mondial
declarat epidemia de COVID-19 drept urgenţă de sănătate publică la nivel interna
și la 11 martie 2020, drept pandemie, iar numeroase state au declarat stare de urge

ţional, statele membre, inclusiv România, au înaintat Comisiei în perioada 19 
26 martie 2020 cereri pentru scutirea de taxe vamale 

importate pentru a combate efectele epidemiei de COVID-19. 

Astfel, la data de 3 aprilie 2020, Comisia Europeană a adoptat
privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru 
mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID

2020/491 au fost acordate scutiri de taxe la import 
TVA la importurile de mărfuri necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de 

decembrie 2021. 

ţional a fost emis Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1
pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 
privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru 
mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID

noiembrie 2021, Comisia a consultat statele membre cu privire la necesitatea unei 
și, în urma acestei consultări, au fost primite solicitări de prelungire a 

aplicării măsurii de scutire de taxe la import și de exonerare de 
mărfurile importate din partea mai multor state membre, inclusiv România.
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ări vamale și contabile 

art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
importul definitiv de bunuri 

care îndeplinesc condiŃiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2009/132/CE a 
in 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 

literele (b) şi (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirea de la taxa pe 
valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri, publicată în Jurnalul Oficial al 

De asemenea, sunt instituite scutiri similare de taxe vamale prin Regulamentul (CE) nr. 
1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de 

ţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a 
ă de sănătate publică la nivel internaţional 

și la 11 martie 2020, drept pandemie, iar numeroase state au declarat stare de urgenţă 
ţional, statele membre, inclusiv România, au înaintat Comisiei în perioada 19 

26 martie 2020 cereri pentru scutirea de taxe vamale și TVA pentru mărfurile 
 

lie 2020, Comisia Europeană a adoptat Decizia (UE) 2020/491 
și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru 

mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 

fost acordate scutiri de taxe la import și exonerare de 
TVA la importurile de mărfuri necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de 

ţelor nr. 1926din 7 mai 2020 
pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 

și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru 
mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul 

noiembrie 2021, Comisia a consultat statele membre cu privire la necesitatea unei 
ări, au fost primite solicitări de prelungire a 

și de exonerare de la plata TVA la 
mai multor state membre, inclusiv România. 
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Deoarece statele membre solicitante au continuat să raporteze penurii de mărfuri 
necesare combaterii pandemiei de COVID-19, Comisia a considerat că este oportun să 
se acorde o scutire de taxe la import aplicabile mărfurilor importate în scopurile 
descrise la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 și o exonerare de la plata 
TVA aplicabilă mărfurilor importate în scopurile descrise la articolul 51 din Directiva 
2009/132/CE. 

În acest sens a fost adoptată Decizia (UE) 2021/2313 a Comisieidin 22 decembrie 
2021privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate 
pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în 
cursul anului 2022, decizie care se adresează numai statelor membre solicitante. 

Potrivit Deciziei (UE) 2021/2313, scutirea de taxe la import și TVA se aplică 
importurilor efectuate în statele membre solicitante de la 1 ianuarie 2022 până la 
30 iunie 2022. 

De asemenea, potrivit Deciziei (UE) 2021/2313, scutirea de taxe la import și TVA se 
acordă bunurilor importate pentru a fi puse în liberă circulaţie de către sau în numele 
unor organizaţii de stat, inclusiv organisme de stat, organisme publice și alte organisme 
de drept public sau de către sau în numele unor organizaţii aprobate de autorităţile 

competente din statele membre. 

Menţionăm că în vederea facilitării aplicăriiDeciziei (UE) 2020/491, Comisia Europeană 
a emis o notă de orientare în atenţia statelor membre (taxud.c.1(2020)2198021) care 
prezintă în anexă lista orientativă de bunuri al căror import s-ar califica pentru 

scutirea de taxe la import și TVA, în condiţiile stabilite prin decizie. Comisia a 
precizat că această listă are doar un caracter orientativ, nu este exhaustivă și poate fi 
adaptată necesităţilor fiecărui stat membru. 

Totodată, este necesar a se preciza că deciziile Comisiei devin automat obligatorii, 
pentru statele membre cărora li se adresează, la data la care intră în vigoare, fără a 
necesita transpunere. 

Prin urmare, având în vedere că măsura adoptată prin Decizia (UE) 2020/491 a fost de 
natură temporară, respectiv până la data de 31 decembrie 2021, iar în data de 28 
decembrie 2021, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 464/11, a fost publicată 
Decizia (UE) 2021/2313, cu aplicare de la 1 ianuarie 2022 și care se adresează doar 
statelor membre solicitante, printre care și România, este necesară emiterea unui noi 
act normativ la nivel naţional pentru: 

� aprobarea listei bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la 
import și TVA,în temeiul art. 294 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, al art. 74 din 
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 și al Deciziei (UE) 2021/2313. Aceasta are la 
bază lista aprobată prin OMF nr. 1926/2020, actualizată potrivit Regulamentului 
de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de 
modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind 
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun și completată cu alte 
produse conform solicitării Ministerului Afacerilor Interne – Departamentul 
pentru Situaţii de Urgenţă; 
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� stabilirea unei proceduri simplificate de autorizare de către AgenŃiaNaŃională de 
Administrare Fiscală prin unităŃile sale subordonate a organizaŃiilor cu caracter 
caritabil sau filantropic pentru a beneficia de scutire de taxe la import și TVA. 

 
Totodată, având în vedere că prin Decizia (UE) 2021/2313 au fost menţinute condiţiile 
pentru aplicarea scutirii de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, prevăzute 
la art. 1 din Decizia (UE) 2020/491, propunemsă fie considerate autorizate conform 
prevederilor noului ordin supus aprobării, organizaŃiile cu caracter caritabil sau 
filantropic care au fost autorizate conform prevederilor art. 2 alin. (1) din OMF nr. 
1926/2020. 

 
FaŃă de cele de maisus, vărugămsăaprobaŃiprezentulproiect de ordinpentru punerea în 
aplicare a Deciziei(UE) 2021/2313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind 
scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordatepentru 
mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei deCOVID-19 în cursul 
anului 2022. 

 
 


