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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov

                                      

                                                 

                                                                                                                                
Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili

                SCUTIREA DE TAXE LA IMPORT ȘI TVA în cazul
organizaţiilor cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de ANAF
                                     potrivit Ordinului MFP 1926/2020
                                             în vigoare cu 11 mai 2020
                                                            

Mărfurile  importate  pentru  combaterea  efectelor  epidemiei  de COVID-19  în  cursul
anului 2020 sunt scutite de taxe de import și TVA atunci când acestea sunt importate pentru
a  fi  puse  în  liberă  circulație  de  către  sau  în  numele  unor  organizații  de  stat,  inclusiv
organisme de stat organisme publice și alte organisme de drept public sau de către sau în
numele unor organizații cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de ANAF prin unităţile
sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.

� În vederea   autorizării   pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata  
taxelor la import şi a TVA,   organizaţiile cu     caracter caritabil sau filantropic  :

1. Depun o cerere al cărei model este prevăzut de anexa 2 la ordin, la:
     a)  direcţiile  generale  regionale  ale  finanţelor  publice,  pentru  contribuabilii  care  au
domiciliul  fiscal  în  raza  teritorială  a  acestora,  cu  excepţia  contribuabililor  mijlocii  şi  a
contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Bucureşti;
    b) administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii
care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;
  c)  administraţiile  finanţelor  publice  ale  sectoarelor  municipiului  Bucureşti,  pentru
contribuabilii  care  au  domiciliul  fiscal  în  raza  teritorială  a  acestora,  cu  excepţia
contribuabililor mijlocii;
    d) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care
au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov.

2. Trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie o organizaţie cu caracter caritabil sau filantropic;
    b) să nu înregistreze la data depunerii cererii obligaţii fiscale restante administrate de
ANAF, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi alte creanţe
bugetare  individualizate  în  titluri  executorii  emise  potrivit  legii  şi  existente  în  evidenţa
organului fiscal central în vederea recuperării;
    c) să declare că îndeplineşte condiţiile prevăzute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea 
scutirii.

Comisiile instituite în acest scop decid asupra aprobării sau respingerii cererii privind
autorizarea organizaţiilor pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la
import  şi  a  TVA,  prin  emiterea  "Deciziei privind  aprobarea/respingerea  autorizării  de
desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi
a TVA", (anexa 3 la ordin). 
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� Decizia:
- se emite în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii;
- se comunică solicitantului potrivit articolului 47 din Codul de procedură fiscală.

Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri
în  regim  de  scutire  de  la  plata  taxelor  la  import  şi  a  TVA  este  valabilă pentru  toate
importurile care îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea scutirii, efectuate de titularul deciziei
în perioada acoperită de Decizia 2020/491, respectiv 30 ianuarie 2020 - 31 iulie 2020  .  

Decizia  se  prezintă,  cu  ocazia  importului,  în  original  la  autoritatea  vamală,  care
menţionează pe verso numărul şi data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie şi
reţine o copie.

În cazul respingerii cererii, 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.

� Bunurile care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA
             sunt prevăzute în anexa 1 la ordin.

� Acțiuni de control:
Organele  cu  atribuţii  de  control  din  cadrul  ANAF  efectuează  verificări  la

organizaţiile  care au obţinut  decizii  privind aprobarea autorizării  de desfăşurare a
activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a
TVA, asupra modului în care sunt respectate prevederile Deciziei 2020/491.

� NOTĂ
Organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic:
-  care anterior datei  de  11 mai 2020  (30 ianuarie  -  10 mai 2020)  se încadrau în

prevederile  Deciziei  2020/491, sunt  considerate  autorizate  pentru  importurile  efectuate
anterior acestei date şi fac obiectul controlului ulterior al organelor cu atribuţii de control din
cadrul ANAF;

- care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import şi a
TVA anterior datei de 11 mai 2020 (30 ianuarie - 10 mai 2020), şi se încadrau în prevederile
Deciziei 2020/491, pot solicita rambursarea taxelor la import şi a TVA la organele vamale
competente. 

  Evidenţa operaţiunilor de import efectuate în regim de scutire de la plata taxelor la
import şi a TVA se organizează de Direcţia generală a vămilor.

------------------------------------------------------------------------------------

BAZA LEGALĂ:

-  Ordinul  MFP nr.  1926/2020  pentru punerea în  aplicare  a  Deciziei  (UE)  2020/491 a
Comisiei  din  3  aprilie  2020  privind  scutirea  de  taxe  la  import  şi  exonerarea  de  TVA la
importuri,  acordate  pentru  mărfurile  necesare  pentru  combaterea  efectelor  epidemiei  de

COVID-19 în cursul anului 2020 (Monitorul Oficial nr.376 din 11 mai 2020);
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 293

alin. (1) lit. d);
- Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui

regim comunitar de scutiri de taxe vamale;
-  Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi

exonerarea de TVA la importuri,  acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor

epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020;
-  Legea  207/2005  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și  completările

ulterioare.

Material informativ elaborat la data de 13.05.2020
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