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Precizări privind O.P.A.N.A.F. nr. 1019/2021 
 
În Monitorul Oficial nr. 652/01.07.2021 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 1019/2021 

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru 
declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA. 

Principalele prevederi sunt: 
1.Prezentele norme stabilesc procedura de autorizare şi de utilizare a mecanismului 

special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale 
de TVA, prevăzut la art. 3153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  Domeniul de aplicare al autorizaţiei este limitat la importul de bunuri din trimiteri cu o 
valoare intrinsecă de maximum 150 euro şi a căror expediere sau transport se încheie în 
România. Autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA 
la import se emite de biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea în liberă 
circulaţie. Autorizaţia se emite dacă solicitantul îndeplineşte anumite condiţii cumulative și 
sub rezerva constituirii unei garanții. 

Titularul autorizaţiei are următoarele obligații: 
-  să depună lunar, în formatul electronic stabilit de biroul vamal, o declaraţie specială de 
TVA şi să plătească cuantumul TVA încasat în luna calendaristică de raportare până cel 
tarziu in a saisprezecea zi a lunii urmatoare lunii calendaristice de raportare. 
- să comunice biroului vamal persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru 
depunerea declaraţiilor speciale de TVA; 
 - să ţină, în formatul electronic stabilit de biroul vamal, registre de evidenţă a operaţiunilor 
reglementate de acest mecanism special; 
- să informeze biroul vamal, pe cale electronică, în termen de 3 zile de la producere, cu 
privire la orice modificări intervenite ulterior emiterii autorizaţiei, care pot influenţa 
menţinerea sau conţinutul acesteia, inclusiv cele cu privire la încetarea activităţii sau 
neîndeplinirea condiţiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special; 
-să suplimenteze cuantumul garanţiei constituite în termen de 15 zile de la solicitarea 
biroului vamal; 
 - să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că persoana destinatară a 
bunurilor plăteşte TVA corectă. 

2. Dispoziţiile prezentelor norme se completează cu prevederile Codului fiscal. 
   3.Se aprobă : 
-Anexa nr. 1”Cerere de autorizare pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata 
TVA la import”; 
- Anexa nr. 2 ”Autorizație pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la 
import”; 
-Anexa nr. 3 ”DECLARAŢIE SPECIALĂ DE TVA pentru declararea şi plata TVA la import în cadrul 
mecanismului special, prevăzut la art. 3153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare”. 
 

 

 
 


