
ORDIN   Nr. 1503 din  5 octombrie 2007
pentru modificarea Instruc iunilor de aplicare a scutirii de tax  pe valoarea

ad ugat  pentru opera iunile prev zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin.
(2) i art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i

complet rile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr.
2.222/2006

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 697 din 16 octombrie 2007

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile
ulterioare,
    în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) - i), ale art. 143 alin. (2) i (3) i ale art.
144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea
Instruc iunilor de aplicare a scutirii de tax  pe valoarea ad ugat  pentru opera iunile
prev zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) i art. 144^1 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, se modific i
se înlocuie te cu anexa la prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Ministrul economiei i finan elor,
                              Varujan Vosganian

    Bucure ti, 5 octombrie 2007.
    Nr. 1.503.

    ANEXA 1

                                INSTRUC IUNI
de aplicare a scutirii de tax  pe valoarea ad ugat  pentru opera iunile prev zute la art.
143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) i art. 144^1 din Codul fiscal

    CAP. 1
    Dispozi ii generale

    ART. 1



    (1) Prin prezentele instruc iuni se reglementeaz  modul de justificare a scutirii de tax
pe valoarea ad ugat  cu drept de deducere prev zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art.
143 alin. (2) i art. 144^1 din Codul fiscal.
    (2) Justificarea scutirilor prev zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) i art.
144^1 din Codul fiscal se face, de regul , în momentul în care este emis  o factur  pentru
opera iunea în cauz . Totu i, pentru acele opera iuni care prin natura lor nu permit
operatorilor economici s  fie în posesia documentelor de justificare a scutirii în momentul
emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de tax  se va face în
termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emis  factura. Dac
factura nu este emis  în termenul prev zut de lege, termenul de 90 de zile men ionat
anterior va începe din data la care a intervenit faptul generator de tax  pentru opera iunea
în cauz .
    (3) În sensul prezentelor instruc iuni:
    a) prin contract se în elege i comanda urmat  de executarea acesteia;
    b) transportator este orice persoan  impozabil  care realizeaz  servicii de transport cu
mijloace de transport proprii sau închiriate;
    c) cas  de expedi ie este orice persoan  impozabil  care ac ioneaz  în nume propriu,
contractând servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaz
beneficiarului transportului. Serviciile casei de expedi ie sunt servicii de transport;
    d) prin furnizor se în elege orice persoan  impozabil  care realizeaz  o livrare de
bunuri în sensul art. 128 alin. (1) sau alin. (2) din Codul fiscal, respectiv produc torul
bunurilor sau proprietarul bunurilor ori comisionarul care ac ioneaz  în nume propriu, dar
în contul comitentului;
    e) sunt considerate livr ri de bunuri în sensul art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
bunurile transportate din România în afara Comunit ii Europene, denumit  în continuare
Comunitate, chiar i în lipsa unei tranzac ii comerciale;
    f) în scopul aplic rii prezentelor instruc iuni, livr rile de bunuri care sunt transportate
în afara Comunit ii, chiar i cele prev zute la lit. e), sunt numite exporturi, iar furnizorul
men ionat la lit. d) este denumit exportator.
    (4) În cazul în care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data
efectu rii controlului, organele de inspec ie fiscal  au dreptul de a suspenda inspec ia
fiscal  pân  la data prezent rii acestora.
    (5) Suspendarea inspec iei fiscale nu poate dep i termenul prev zut la alin. (2) i se va
face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (6) Dac  inspec ia fiscal  a fost deja efectuat i, ulterior expir rii termenului prev zut
la alin. (2), f  s  dep easc  termenul legal de prescrip ie, persoana impozabil  intr  în
posesia documentelor de justificare a scutirii de tax , poate solicita organelor fiscale
competente reverificarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile Ordonan ei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile
ulterioare.
    ART. 2
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad ugat , în conformitate cu prevederile art. 143
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livr rile de bunuri expediate sau transportate în afara
Comunit ii de furnizor sau de alt  persoan  în contul s u. Prin persoan  care expediaz
sau transport  bunuri în afara Comunit ii în contul furnizorului se în elege orice
persoan  care face transportul. Scutirea se aplic  numai în situa ia în care, potrivit



prevederilor contractuale dintre furnizor i cump tor, transportul bunurilor în afara
Comunit ii este în sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii
sau poate apela la un transportator ori la o cas  de expedi ie.
    (2) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justific  de
exportator cu urm toarele documente:
    a) factura care trebuie s  con in  informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul
fiscal sau, dac  transportul bunurilor nu presupune o tranzac ie, documentele solicitate de
autoritatea vamal  pentru întocmirea declara iei vamale de export;
    b) unul dintre urm toarele documente:
    b1) declara ia vamal  de export, certificat  de biroul vamal de ie ire din Spa iul
comunitar, i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    b2) documentul de înso ire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ie ire din
Spa iul comunitar, i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    b3) confirmarea electronic  a p sirii teritoriului comunitar, transmis  de biroul
vamal;
    c) documentul de transport care atest  c  bunurile p sesc Comunitatea i, dup  caz,
orice alt document care atest  realizarea efectiv  a exportului, cum ar fi: comanda de
cump rare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.
    ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de tax  pe
valoarea ad ugat  livr rile de bunuri expediate în afara Comunit ii de c tre
cump torul care nu este stabilit în România sau de alt  persoan  în contul s u. Astfel de
livr ri au loc în cadrul unor contracte prin care persoana obligat  s  transporte bunurile în
afara Comunit ii este cump torul nestabilit în Comunitate sau alt  persoan  în contul

u.
    (2) Scutirea de tax  pe valoarea ad ugat  prev zut  la alin. (1) se justific  de furnizorul
care realizeaz  livrarea, cu documentele prev zute la art. 2 alin. (2) lit. a) i b).
    (3) În cazul în care livrarea de bunuri se refer  la bunuri cump rate în România de

tori nestabili i în Comunitate, care sunt transportate în bagajul personal al c torului,
scutirea de tax  pe valoarea ad ugat  se aplic  potrivit procedurilor i condi iilor stabilite
prin ordin distinct al ministrului economiei i finan elor.
    ART. 4
    (1) Sunt scutite de tax , potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
prest rile de servicii, altele decât cele prev zute la art. 144^1 din Codul fiscal, legate
direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regim de antrepozit de tax  pe
valoarea ad ugat  prev zut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal sau în unul
dintre regimurile vamale suspensive, prev zute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 din
Codul fiscal.
    (2) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru
serviciile de transport, se justific  de transportator sau de casa de expedi ie, cu
urm toarele documente:
    a) factura care trebuie s  con in  informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul
fiscal sau, dup  caz, documentul specific de transport, care îndepline te condi iile
prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;



    b) contractul încheiat cu exportatorul, cu titularul regimului suspensiv sau cu casa de
expedi ie;
    c) documentele specifice de transport sau, dup  caz, copii de pe aceste documente, în
func ie de tipul transportului, prev zute la alin. (4);
    d) documentele din care s  rezulte c  bunurile transportate au fost exportate sau sunt
plasate în unul dintre regimurile men ionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 din Codul
fiscal, conform prevederilor alin. (4).
    (3) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru
transportul bunurilor plasate în regimurile prev zute la art. 144 alin. (1) din Codul fiscal
se acord i în cazul în care transportul îndepline te condi iile unui transport
intracomunitar, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.
    (4) Se consider  documente specifice de transport, în func ie de tipul transportului:
    a) în cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit
comunitar T, în cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport
interna ional;
    b) în cazul transportului feroviar: scrisoarea de tr sur , documentul de transport
interna ional pe c ile ferate, care s  poarte tampila sta iei de expedi ie, documentul de
transmitere a vagonului la calea ferat  vecin , care s  confirme ie irea m rfii din ar ;
    c) în cazul transportului multimodal cale ferat -naval: scrisoarea de tr sur i foaia de
conosament;
    d) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transport  gazul
natural, pentru care se aplic  prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal:
documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate.
    (5) Scutirea de tax  pentru transporturile prev zute la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal se aplic i în cazul transporturilor combinate, pe baza documentelor specifice
fiec rui tip de transport care intr  în componen a transportului combinat.
    (6) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru
serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de plasarea
bunurilor în regim de antrepozit de tax  pe valoarea ad ugat , prev zut la art. 144 alin.
(1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive,
prev zute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 din Codul fiscal, se justific  pe baza
urm toarelor documente:
    a) contractul încheiat cu beneficiarul prest rii de servicii, care poate fi exportatorul, sau
cu beneficiarul ori titularul regimurilor men ionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, transportatorul sau casa de expedi ie;
    b) factura sau alte documente specifice;
    c) documentele din care s  rezulte c  bunurile au fost exportate sau au fost plasate în
regim de antrepozit de tax  pe valoarea ad ugat , prev zut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8
din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prev zute la art. 144
alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 din Codul fiscal.
    (7) Scutirile prev zute la alin. (6) se acord  inclusiv serviciilor accesorii unui transport
intracomunitar de bunuri, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul
fiscal, aferent bunurilor plasate în regimurile prev zute la art. 144 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal.
    (8) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru alte
prest ri de servicii legate direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim



de antrepozit de tax  pe valoarea ad ugat , prev zut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din
Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prev zute la art. 144 alin.
(1) lit. a) pct. 1 - 7 din Codul fiscal, se justific  pe baza urm toarelor documente:
    a) în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate în afara Comunit ii,
contractul încheiat cu transportatorul ori cu casa de expedi ie sau cu exportatorul ori
cump torul;
    b) în cazul bunurilor plasate în regimurile men ionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal, contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv, cu transportatorul
sau cu casa de expedi ie;
    c) factura, care trebuie s  con in  informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul
fiscal;
    d) documentele din care s  rezulte c  prest rile de servicii efectuate sunt legate direct
de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regimul de antrepozit de tax  pe valoarea
ad ugat  sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, men ionate la art. 144 alin. (1)
lit. a) pct. 1 - 7 din Codul fiscal.
    ART. 5
    (1) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru
prest rile de servicii de transport, direct legate de importul de bunuri, dac  valoarea
acestora este inclus  în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din
Codul fiscal, în func ie de tipul transportului, se justific  de transportator sau de casele de
expedi ie astfel:
    a) în cazul transportului auto, cu urm toarele documente: contractul încheiat cu
importatorul sau, dup  caz, cu casa de expedi ie ori cu furnizorul din str in tate, copie de
pe carnetul TIR i, dup  caz, de pe documentul de tranzit comunitar T, orice document
din care s  rezulte c  transportul bunurilor a avut punctul de plecare într-un teritoriu ter ,
sau copie de pe acesta, în cazul caselor de expedi ie;
    b) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transport  gazul
natural care sunt prev zute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, cu urm toarele
documente: contractul încheiat cu importatorul sau, dup  caz, cu casa de expedi ie ori cu
furnizorul, documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile
transportate i, dup  caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;
    c) în cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum i în cazul transporturilor
combinate, cu urm toarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, dup  caz,
cu casa de expedi ie ori cu furnizorul din afara Comunit ii, documentul specific de
transport, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate i, dup  caz, copie de pe
documentul de tranzit comunitar T;
    d) în cazul transportului feroviar, cu urm toarele documente: contractul încheiat cu
importatorul sau, dup  caz, cu casa de expedi ie ori cu furnizorul sau comenzile acestora,
scrisoarea de tr sur  sau copia acesteia, pentru casele de expedi ie, documentul de
transport interna ional pe c ile ferate, care s  poarte tampila sta iei de expedi ie, sau
copia acestuia, pentru casele de expedi ie, documentul de transmitere a vagonului la calea
ferat  vecin , care s  confirme intrarea m rfii din ara pentru transportator i, dup  caz,
copie de pe documentul de tranzit comunitar T;
    e) în cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continu  cu transportul pe cale
ferat  pân  la primul loc de destina ie, care figureaz  pe documentul de transport care
înso te bunurile la intrarea în ar , cu urm toarele documente: pentru partea de



transport maritim sau fluvial, cu documentele men ionate la lit. c), iar pentru partea de
transport intern efectuat pe c ile ferate, cu contractul încheiat cu persoana care angajeaz
transportul sau comanda acesteia, în care s  fie specificat locul de destina ie al m rfurilor
importate, scrisoarea de tr sur  din care s  rezulte c  bunurile transportate provin din
import i, dup  caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T.
    (2) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru
prest rile de servicii accesorii transportului i alte prest ri de servicii, direct legate de
importul de bunuri, dac  valoarea acestora este inclus  în baza de impozitare a bunurilor
importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, se justific  de prestator cu urm toarele
documente: contractul încheiat cu transportatorul sau cu casa de expedi ie ori cu
importatorul sau cu furnizorul bunurilor, documentele prezentate din care s  rezulte c
prest rile de servicii respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt
aferente importului de bunuri.
    ART. 6
    (1) Sunt scutite de tax  potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal,
prest rile de servicii asupra bunurilor mobile achizi ionate sau importate, plasate în regim
de perfec ionare activ , prev zut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, i
transportate în afara Comunit ii de c tre prestatorul serviciilor sau de c tre client, dac
acesta nu este stabilit în România, ori de alt  persoan  în numele oric ruia dintre ace tia.
    (2) Persoana impozabil  care realizeaz  lucr ri asupra bunurilor mobile corporale
plasate în regim de perfec ionare activ i care realizeaz  expedierea sau transportul
produselor compensatoare în afara Comunit ii justific  scutirea de tax  pe baza
urm toarelor documente:
    a) contractul încheiat cu beneficiarul;
    b) autoriza ia pentru perfec ionare activ ;
    c) factura pentru prestarea de servicii;
    d) unul dintre urm toarele documente:
    d1) declara ia vamal  de export sau reexport, certificat  de biroul vamal de ie ire din
spa iul Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    d2) documentul de înso ire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ie ire din
spa iul Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    d3) confirmarea electronic  a p sirii teritoriului Comunitar, transmis  de biroul
vamal; sau
    d4) dac  regimul de perfec ionare activ  este închis prin alt regim vamal suspensiv, se
va prezenta declara ia vamal  de plasare a bunurilor în alt regim vamal suspensiv.
    (3) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autoriza ia pentru perfec ionare
activ i care efectueaz  prest ri de servicii constând în lucr ri asupra bunurilor mobile
corporale sau orice alte prest ri de servicii legate direct de bunuri plasate în regim de
perfec ionare activ , justific  scutirea de tax  cu urm toarele documente:
    a) contractul încheiat cu titularul autoriza iei pentru opera iunile de perfec ionare activ
sau cu beneficiarul produselor compensatoare;
    b) copie de pe autoriza ia pentru opera iunile de perfec ionare activ  din care s  rezulte

 respectiva persoan  este înscris  în aceast  autoriza ie ca persoana care concur  la
realizarea produselor compensatoare;



    c) factura pentru prestarea de servicii efectuat .
    (4) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de c tre titularul opera iunii
de perfec ionare activ  sau de persoana c reia i-a fost cesionat regimul de perfec ionare
activ  c tre unit ile care realizeaz  prelucrarea acestora. Bunurile respective se predau
spre prelucrare pe baza avizului de înso ire a m rfii. Unit ile care realizeaz  prelucrarea
predau bunurile titularului opera iunii de perfec ionare activ  sau persoanei c reia i-a fost
cesionat regimul de perfec ionare activ , pe baza avizului de înso ire a m rfii i a facturii
pentru contravaloarea presta iei efectuate.
    (5) Scutirea de tax  pentru serviciile de transport, precum i pentru prest rile de
servicii accesorii transportului de bunuri plasate în regim de perfec ionare activ ,
prev zut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, în afara Comunit ii, se justific
pe baza documentelor prev zute la art. 4.
    ART. 7
    (1) Partea din transportul interna ional de persoane pentru care se aplic  scutirea de
tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal este transportul pentru care locul
prest rii se consider  a fi în România, potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
    (2) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, pentru
transportul interna ional de persoane cu mijloace auto, se justific  cu urm toarele
documente:
    a) licen a de transport;
    b) caietul de sarcini al licen ei de traseu, dup  caz;
    c) foaia de parcurs sau alte documente din care s  rezulte data de ie ire/intrare din/în
ar , vizate, dup  caz, de organul vamal. În lipsa vizei organului vamal, pentru

transporturile interna ionale din teritorii necomunitare spre România i din România spre
teritorii necomunitare, se va accepta o declara ie pe propria r spundere a reprezentantului
legal al transportatorului sau a casei de expedi ie;
    d) diagrama biletelor de c torie sau, dup  caz, facturile fiscale, în cazul curselor
ocazionale;
    e) factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situa ia în care vânzarea biletelor
se face prin intermediari.
    (3) Scutirea de tax  prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal pentru
transportul interna ional aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane i justificarea
scutirii de tax  se fac de c tre transportatori cu:
    a) documentele specifice de transport din care s  rezulte traseul transportului, data de
ie ire/intrare din/în ar , dup  caz;
    b) factura, în situa ia în care biletele de c torie au fost vândute prin intermediari;
    c) borderoul/diagrama biletelor de c torie vândute sau, dup  caz, facturile, în cazul
curselor ocazionale.
    ART. 8
    (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sunt scutite de tax , în cazul
navelor destinate naviga iei maritime, utilizate pentru transportul interna ional de
persoane i/sau de bunuri, pentru pescuit sau alt  activitate economic  sau pentru salvare
ori asisten  pe mare, urm toarele opera iuni:
    1. livrarea, modificarea, repararea, între inerea, navlosirea, leasingul i închirierea de
nave, precum i livrarea, leasingul, închirierea, repararea i între inerea de echipamente
încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;



    2. livrarea de carburan i i provizii destinate a fi utilizate pe nave, cu excep ia navelor
folosite pentru pescuitul de coast , dar inclusiv pentru nave de r zboi ce p sesc ara i
se îndreapt  spre porturi str ine, unde vor fi ancorate;
    3. prest rile de servicii, altele decât cele prev zute la pct. 1 sau la art. 144^1 din Codul
fiscal, efectuate pentru nevoile directe ale navelor i/sau pentru înc rc tura acestora.
    (2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal, prin provizii se în elege
bunurile necesare aprovizion rii navelor.
    (3) Justificarea scutirii de tax  pe valoarea ad ugat  se realizeaz  pe baza
documentelor care atest  c  livr rile de bunuri i prest rile de servicii sunt destinate
scopurilor prev zute de lege. Scutirea nu se acord  pentru livr rile de bunuri sau
prest rile de servicii destinate construirii navelor prev zute la art. 143 alin. (1) lit. h) din
Codul fiscal. Livr rile de bunuri destinate construirii navelor prev zute la art. 143 alin.
(1) lit. h) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de nave pot fi scutite de tax  pe valoarea
ad ugat  conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, dac  livrarea
respectiv  se încadreaz  într-o m sur  de simplificare prev zut  în Instruc iunile de
aplicare a m surilor de simplificare cu privire la transferuri i achizi ii intracomunitare
asimilate, prev zute la art. 128 alin. (10) i art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, aprobate prin
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.221/2006, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, în ceea ce prive te opera iunile
pluripartite din Comunitate, legate de lucr ri asupra bunurilor mobile corporale.
    (4) Referirile la transportul interna ional din cuprinsul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul
fiscal includ i transportul intracomunitar. Scutirea prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. h)
pct. 3) din Codul fiscal nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri,
altele decât cele care se refer  la transportul bunurilor care se afl  în unul dintre
regimurile prev zute la art. 144 din Codul fiscal i care sunt scutite de tax , dar includ,
printre altele, scutirea de tax  pentru serviciile accesorii transportului intracomunitar de
bunuri efectuat cu navele prev zute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal.
    ART. 9
    (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sunt scutite de tax , în cazul
aeronavelor utilizate de companiile aeriene în principal pentru transportul interna ional de
persoane i/sau de m rfuri efectuate cu plat , urm toarele opera iuni:
    1. livrarea, modificarea, repararea, între inerea, navlosirea, leasingul i închirierea
aeronavelor, precum i livrarea, leasingul, închirierea, repararea i între inerea
echipamentelor încorporate sau utilizate pe aceste aeronave;
    2. livrarea de carburan i i provizii destinate a fi utilizate pe aeronave;
    3. prestarea de servicii, altele decât cele prev zute la pct. 1 de mai sus sau la art. 144^1
din Codul fiscal, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor i/sau pentru înc rc tura
acestora.
    (2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, prin provizii se în elege
bunurile necesare aprovizion rii aeronavelor.
    (3) Justificarea scutirii de tax  pe valoarea ad ugat  se realizeaz  pe baza
documentelor care atest  c  livr rile de bunuri i prest rile de servicii sunt destinate
scopurilor prev zute de lege. Scutirea nu se acord  pentru livr rile de bunuri sau
prest rile de servicii destinate construirii aeronavelor prev zute la art. 143 alin. (1) lit. i)
din Codul fiscal. Livr rile de bunuri destinate construirii aeronavelor prev zute la art. 143



alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de aeronave pot fi scutite de tax  pe
valoarea ad ugat  conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, dac
livrarea respectiv  se încadreaz  într-o m sur  de simplificare prev zut  în Instruc iunile
de aplicare a m surilor de simplificare cu privire la transferuri i achizi ii intracomunitare
asimilate, prev zute la art. 128 alin. (10) i art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, aprobate prin
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.221/2006, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, în ceea ce prive te opera iunile
pluripartite din Comunitate, legate de lucr ri asupra bunurilor mobile corporale.
    (4) Referirile la transportul interna ional din cuprinsul art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul
fiscal includ i transportul intracomunitar. Scutirea prev zut  la art. 143 alin. (1) lit. i)
pct. 3 din Codul fiscal nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri,
altele decât cele care se refer  la transportul bunurilor care se afl  în unul dintre
regimurile prev zute la art. 144 din Codul fiscal i care sunt scutite de tax , dar includ,
printre altele, scutirea de tax  pentru serviciile accesorii transportului intracomunitar de
bunuri efectuat cu aeronave.
    ART. 10
    (1) Scutirea de tax  pentru livr rile intracomunitare de bunuri prev zute la art. 143
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu excep iile de la pct. 1 i 2 ale aceleia i litere, se
justific  pe baza urm toarelor documente:
    a) factura care trebuie s  con in  informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul
fiscal i în care s  fie men ionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit
cump torului în alt stat membru;
    b) documentul care atest  c  bunurile au fost transportate din România în alt stat
membru i, dup  caz,
    c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cump rare,
documentele de asigurare.
    (2) În cazul livr rilor intracomunitare de mijloace de transport noi c tre un cump tor
care nu comunic  furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA,
prev zute la art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de tax  se justific  prin:
    a) factura care trebuie s  con in  informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul
fiscal sau, dac  furnizorul nu este o persoan  impozabil , prin contractul de
vânzare/cump rare;
    b) documentul care atest  c  bunurile au fost transportate din România în alt stat
membru sau, dup  caz, prin dovada înmatricul rii mijlocului de transport nou în statul
membru de destina ie.
    (3) În cazul livr rilor intracomunitare de produse accizabile prev zute la art. 143 alin.
(2) lit. c) din Codul fiscal, cu excep iile de la pct. 1 i 2 ale aceleia i litere, c tre o
persoan  impozabil  sau c tre o persoan  juridic  neimpozabil  care nu îi comunic
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul
de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) i (5) sau art. 16 din Directiva Consiliului
92/12/CEE din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor
i de inerea, circula ia i controlul acestor produse, scutirea de tax  se justific  prin:

    a) factura care trebuie s  con in  informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul
fiscal, mai pu in codul de înregistrare în scopuri de TVA al cump torului în alt stat
membru;



    b) documentul care atest  c  bunurile au fost transportate din România în alt stat
membru i, dup  caz,
    c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cump rare,
documentele asigurare.
    (4) În cazul livr rilor intracomunitare asimilate de bunuri prev zute la art. 128 alin.
(10) din Codul fiscal, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de tax  prev zut  la art.
143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se justific , cu excep iile prev zute la acela i alineat,
pe baza urm toarelor documente:
    a) autofactura prev zut  la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, în care s  fie men ionat
codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru, al persoanei care
realizeaz  transferul din România;
    b) documentul care atest  c  bunurile au fost transportate din România în alt stat
membru.
    ART. 11
    (1) Conform art. 144^1 din Codul fiscal sunt scutite de tax  serviciile prestate de
intermediarii care ac ioneaz  în numele i în contul altei persoane, în cazul în care aceste
servicii sunt prestate în leg tur  cu opera iunile scutite prev zute la art. 143 i 144 din
Codul fiscal, cu excep ia opera iunilor prev zute la art. 143 alin. (1) lit. f) i la art. 143
alin. (2) din Codul fiscal.
    (2) Serviciile intermediarilor trebuie s  îndeplineasc  condi iile prev zute la pct. 6 alin.
(2) - (4) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.
    (3) Justificarea scutirii de tax  se realizeaz  pe baza facturii de comision i a
documentelor care atest  c  serviciile sunt prestate în leg tur  cu opera iunile scutite
men ionate la alin. (1).

    CAP. 2
    Dispozi ii tranzitorii

    ART. 12
    (1) Pentru exportul sau livr rile intracomunitare realizate prin comisionari care
ac ioneaz  în nume propriu, dar în contul unui comitent din ar , scutirea de tax  pe
valoarea ad ugat  pentru livr rile realizate de comitent c tre comisionar pân  la data de
31 decembrie 2006 r mâne definitiv , dac  bunurile vor fi transportate de c tre
comisionar din România în afara Comunit ii sau în alt stat membru, dup  data de 1
ianuarie 2007 inclusiv. Scutirea pentru livr rile realizate de comitent c tre comisionar se
justific  astfel:
    a) în cazul în care bunurile sunt exportate de c tre comisionar, cu urm toarele
documente:
    1. contractul încheiat cu comisionarul, din care s  rezulte cantit ile de bunuri, precum
i data la care trebuie efectuat exportul;

    2. unul dintre urm toarele documente, în copie:
    2.1. declara ia vamal  de export, certificat  de biroul vamal de ie ire din spa iul
Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea vamal ,
sau



    2.2. documentul de înso ire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ie ire din
spa iul Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal , sau
    2.3. confirmarea electronic  a p sirii teritoriului comunitar, transmis  de biroul
vamal;
    3. copie de pe lista-anex  la declara ia vamal  sau la documentul de înso ire la export,
în care comisionarul a înscris denumirea comitentului;
    4. factura emis  de comitent c tre comisionar pentru livr ri realizate pân  la data de 31
decembrie 2006 inclusiv;
    b) în cazul în care bunurile sunt livrate intracomunitar de c tre comisionar, cu
urm toarele documente:
    1. contractul încheiat cu comisionarul, din care s  rezulte cantit ile de bunuri, precum
i data la care trebuia efectuat exportul, care a devenit livrare intracomunitar , dac

bunurile sunt transportate într-un stat membru dup  1 ianuarie 2007;
    2. copie de pe documentele prev zute la art. 10, emise de comisionar;
    3. factura emis  de comitent c tre comisionar, pentru livr ri realizate pân  la data de
31 decembrie 2006 inclusiv.
    (2) Pentru exportul sau livr rile intracomunitare realizate prin comisionari care
ac ioneaz  în nume propriu, dar în contul unui comitent din ar , livr rile de bunuri
realizate dup  data de 1 ianuarie 2007 de c tre comiten i c tre comisionari nu beneficiaz
de scutirea de tax , acordat  în regim tranzitoriu potrivit alin. (1).
    ART. 13
    (1) În situa ia în care beneficiarul stabilit în str in tate, în vederea ob inerii unui produs
final, a contractat livr ri de bunuri i/sau prest ri de servicii, constând în prelucr ri sau
expertize asupra bunurilor mobile corporale, cu fiecare unitate care concur  la realizarea
produsului final, scutirile de tax  pe valoarea ad ugat  pentru livr rile de bunuri i
prest rile de servicii realizate pân  la data de 31 decembrie 2006 inclusiv r mân
definitive i se aplic  de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, dac
produsul final este exportat sau livrat intracomunitar dup  data de 1 ianuarie 2007
inclusiv.
    (2) Exportul bunurilor sau livrarea intracomunitar  de bunuri, dup  caz, poate fi
efectuat/efectuat  de oricare dintre unit ile care au participat la realizarea produsului
final, precum i de c tre un intermediar.
    (3) Unit ile care au efectuat livr ri de bunuri care sunt încorporate în produsul final,
inclusiv ambalajele, pân  la data de 31 decembrie 2006 justific  scutirea cu urm toarele
documente:
    a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care s  rezulte cantit ile de bunuri i
unit ile la care se face predarea acestora, precum i termenul pentru justificarea
exportului sau, dup  caz, a livr rii intracomunitare;
    b) în cazul în care bunurile sunt exportate, unul dintre urm toarele documente, în
copie:
    b.1) declara ia vamal  de export, certificat  de biroul vamal de ie ire din spa iul
Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau



    b.2) documentul de înso ire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ie ire din
spa iul Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    b.3) confirmarea electronic  a p sirii teritoriului comunitar transmis  de biroul
vamal;
    c) documentele prev zute la art. 10, dac  bunurile sunt livrate intracomunitar dup  data
ader rii;
    d) factura emis  c tre beneficiarul extern pentru livr ri de bunuri realizate pân  la data
de 31 decembrie 2006 inclusiv.
    (4) Unit ile care au efectuat prest ri de servicii care concur  la realizarea produsului
final justific  scutirea de tax  pentru serviciile realizate pân  la data de 31 decembrie
2006 inclusiv cu urm toarele documente:
    a) contractul încheiat cu partenerul extern, din care s  rezulte prest rile de servicii
efectuate i termenul pentru efectuarea exportului sau, dup  caz, a livr rii
intracomunitare;
    b) în cazul în care bunurile sunt exportate, cu unul dintre urm toarele documente, în
copie:
    b.1) declara ia vamal  de export, certificat  de biroul vamal de ie ire din spa iul
Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    b.2) documentul de înso ire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ie ire din
spa iul Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    b.3) confirmarea electronic  a p sirii teritoriului comunitar transmis  de biroul
vamal;
    c) documentele prev zute la art. 10, în cazul în care produsul final este livrat
intracomunitar;
    d) factura emis  c tre beneficiarul extern pentru prest rile de servicii realizate pân  la
data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
    ART. 14
    (1) Scutirea de tax  pentru prest rile de servicii asupra bunurilor plasate în regim de
perfec ionare activ , inclusiv în cazul bunurilor de origine comunitar , precum i pentru
livr rile de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit în str in tate de c tre alte unit i
decât titularul autoriza iei de perfec ionare activ i care sunt încorporate în produsele
compensatoare, realizate pân  la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, r mâne definitiv
dac  produsele compensatoare sunt exportate sau sunt plasate în alt regim vamal
suspensiv ori sunt transportate în alt stat membru din Comunitate dup  data de 1 ianuarie
2007 inclusiv.
    (2) Unit ile care au contractat cu beneficiarul stabilit în str in tate livr ri de bunuri
care sunt încorporate în produsele compensatoare i care au fost livrate pân  la data de 31
decembrie 2006 inclusiv justific  scutirea de tax  pe valoarea ad ugat  cu urm toarele
documente:
    a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care s  rezulte cantit ile de bunuri i
unit ile la care se face predarea acestora, precum i termenul pentru justificarea
exportului sau a plas rii în alt regim vamal suspensiv;



    b) în cazul în care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre urm toarele
documente, în copie:
    b.1) declara ia vamal  de export, certificat  de biroul vamal de ie ire din spa iul
Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    b.2) documentul de înso ire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ie ire din
spa iul Comunitar i/sau, dup  caz, s  fie certificat liberul de vam  acordat de autoritatea
vamal ; sau
    b.3) confirmarea electronic  a p sirii teritoriului comunitar transmis  de biroul
vamal;
    c) dac  produsele compensatoare sunt transportate în alt stat membru din Comunitate,
se va prezenta copie de pe declara ia vamal  de tranzit;
    d) factura emis  c tre beneficiarul extern.
    (3) Titularii autoriza iilor de perfec ionare activ  care realizeaz  exportul sau
reexportul produselor compensatoare ori care transport  produsele compensatoare în alt
stat membru al Comunit ii sau le plaseaz  în alt regim vamal suspensiv, dup  data de 1
ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:
    a) dac  produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea
de tax  pe valoarea ad ugat  pentru serviciile realizate înainte i dup  data ader rii pe
baza documentelor prev zute la art. 6 alin. (2);
    b) dac  produsele compensatoare sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, vor
justifica scutirea de tax  pentru serviciile realizate înainte i dup  data ader rii pe baza
urm toarelor documente:
    1. contractul încheiat cu beneficiarul din str in tate;
    2. autoriza ia pentru perfec ionare activ ;
    3. factura pentru prestarea de servicii;
    4. declara ia vamal  de plasare în alt regim vamal suspensiv;
    c) dac  produsele compensatoare sunt transportate într-un stat membru din
Comunitate, vor justifica scutirea de tax  pentru prest rile de servicii realizate pân  la
data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza urm toarelor documente:
    1. contractul încheiat cu beneficiarul din str in tate;
    2. autoriza ia pentru perfec ionare activ ;
    3. factura pentru prestarea de servicii;
    4. declara ia vamal  de tranzit în alt stat membru al Comunit ii al produselor
compensatoare.
    (4) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autoriza ia pentru perfec ionare
activ i care efectueaz  prest ri de servicii constând în lucr ri asupra bunurilor mobile
corporale sau orice alte prest ri de servicii legate direct de bunuri plasate în regim de
perfec ionarea activ , dac  produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate ori
transportate în alt stat membru al Comunit ii sau sunt plasate în alt regim vamal
suspensiv, dup  data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:
    a) dac  produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea
de tax  pe valoarea ad ugat  pentru serviciile realizate înainte i dup  data ader rii pe
baza documentelor prev zute la art. 6 alin. (3);



    b) dac  produsele compensatoare sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, vor
justifica scutirea de tax  pentru serviciile realizate înainte i dup  data ader rii pe baza
urm toarelor documente:
    1. contractul încheiat cu beneficiarul din str in tate sau cu titularul autoriza iei de
perfec ionare activ ;
    2. copia de pe autoriza ia pentru perfec ionare activ ;
    3. factura pentru prestarea de servicii;
    4. copia de pe declara ia vamal  de plasare în alt regim vamal suspensiv al produselor
compensatoare;
    c) dac  produsele compensatoare sunt transportate într-un stat membru din
Comunitate, vor justifica scutirea de tax  pentru prest rile de servicii realizate pân  la
data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza urm toarelor documente:
    1. contractul încheiat cu beneficiarul din str in tate sau cu titularul autoriza iei de
perfec ionare activ ;
    2. copia de pe autoriza ia pentru perfec ionare activ ;
    3. factura pentru prestarea de servicii;
    4. copia de pe declara ia vamal  de tranzit în alt stat membru al Comunit ii al
produselor compensatoare.
    (5) Încheierea regimului de perfec ionare activ  cu suspendarea drepturilor de import a

rfurilor de origine comunitar  plasate în acest regim pe teritoriul României înainte de
aderare i care sunt transportate dup  aderare în alt stat membru se efectueaz  potrivit
legisla iei vamale în vigoare, inclusiv dac  produsele compensatoare încorporeaz i
bunuri de origine comunitar  provenind din România sau care au fost transportate din alt
stat membru în România dup  data ader rii. Aceste produse compensatoare sunt numite
în continuare produse compensatoare mixte. Persoanele impozabile care realizeaz
prelucrarea bunurilor aflate în acest regim vor men iona în registrul bunurilor primite
numai bunurile de origine comunitar  provenind din România sau care au fost
transportate din alt stat membru în România dup  data ader rii, iar la data încheierii
regimului vamal vor desc rca registrul bunurilor primite pe baza documentelor vamale.
Transportul produselor compensatoare mixte în alt stat membru nu va fi considerat o
livrare intracomunitar  de bunuri sau un transfer, respectiv o opera iune asimilat  livr rii
intracomunitare de bunuri, fiind supus unei opera iuni vamale, respectiv tranzit în alt stat
membru, pentru care se întocme te documentul T1 sau TIR i fi a de informa ii INF 1,
potrivit legisla iei vamale.
    (6) Prevederile alin. (5) se aplic i pentru bunurile de origine necomunitar  plasate în
România înainte de data ader rii în regimul de perfec ionare activ  cu suspendarea
drepturilor de import i care sunt transportate dup  aderare în alt stat membru.
    (7) În situa iile prev zute la alin. (5) i (6), transportul produselor compensatoare mixte
din România în alt stat membru, realizat de proprietarul acestora, este scutit de tax  în
conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, indiferent dac  are
loc sau nu o livrare în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal.


