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Precizări referitoare la cota TVA de 5% aplicabilă livrărilor de 

   
 
 În  Monitorul Oficial nr. 1.168/09.12.2021 a fost publicată Legea 286/2021 
pentru completarea alin.
conform căreia, începând cu data de 01.12.2021,pentru livrarea de lemn de 
sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se 
încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12, realizate către persoanele fizice 
,se aplică o cotă de 5% TVA.
 
 
 În  Monitorul Oficial nr. 1.168/09.12.2021 a fost pub
pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
conform căreia , începând cu data de 01.12.2021, livrările de lemn de foc, sub 
formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, realizate către persoane 
juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, 
inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială, se aplic
o cotă de 5% TVA. 
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Precizări referitoare la cota TVA de 5% aplicabilă livrărilor de 

În  Monitorul Oficial nr. 1.168/09.12.2021 a fost publicată Legea 286/2021 
pentru completarea alin.(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , 

ncepând cu data de 01.12.2021,pentru livrarea de lemn de 
sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se 
încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12, realizate către persoanele fizice 
,se aplică o cotă de 5% TVA. 

În  Monitorul Oficial nr. 1.168/09.12.2021 a fost publicată Legea 287/2021 
pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

ncepând cu data de 01.12.2021, livrările de lemn de foc, sub 
formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, realizate către persoane 
juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, 
inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială, se aplic
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cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

Precizări referitoare la cota TVA de 5% aplicabilă livrărilor de lemne de foc 

În  Monitorul Oficial nr. 1.168/09.12.2021 a fost publicată Legea 286/2021 
(3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , 

ncepând cu data de 01.12.2021,pentru livrarea de lemn de foc, 
sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se 
încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12, realizate către persoanele fizice 

licată Legea 287/2021 
pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

ncepând cu data de 01.12.2021, livrările de lemn de foc, sub 
formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se 
încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, realizate către persoane 
juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, 
inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială, se aplică 
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