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Precizări privind modificarea şi completarea unor ordine 

ale ministrului finanţelor 
 

În Monitorul Oficial nr. 650/01.07.2021 a fost publicat O.M. nr. 741/2021 pentru 
modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor. 

Principalele prevederi sunt: 
I.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 101/2016 pentru aprobarea Normelor 

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt 
stabiliţi în Uniunea Europeană se completează cu prevederea potrivit căreia Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală publică pe site-ul propriu lista magazinelor din reţeaua de vânzare cu 
amănuntul, autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire 
a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană, cât şi pentru 
restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări. 
    II. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind 
scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale 
anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa 
bunuri în regim de scutire, se modifică şi se completează după cum urmează: 

a) La Anexa nr. 1 ”Norme privind scutirea de la plata taxei pe valoarea  adăugată şi a 
accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi 
art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”  

- au fost abrogate prevederile referitoare la scutirea taxei pe valoarea adăugată pentru 
importurile de bunuri a căror valoare nu depăşeşte 10 euro(intră în vigoare la data de 1 iulie 
2021). 

- este definită persoana impozabilă ca fiind persoana din grupul vulnerabil prevăzut la 
art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

-  se precizează faptul că dacă bunurile şi echipamentele sunt împrumutate, închiriate 
sau transferate unei organizaţii care are dreptul la scutire în temeiul art. 48 şi 50, scutirea se 
acordă în continuare, cu condiţia ca aceasta din urmă să fie autorizată de organele competente 
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

b). La Anexa nr. 2 privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim 
de scutire: 

- «Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import 
de bunuri în regim de scutire de la plata TVA», se comunică solicitantului, printr-o notificare 
scrisă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal 
competent. 

- organele fiscale teritoriale cu atribuţii de efectuare a inspecţiei fiscale efectuează 
verificări la entităţile care au beneficiat de aprobare, cel puţin o dată la şase luni, asupra 
modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare (înainte era cel puţin o dată pe 
an). 

- Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezentul ordin. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

 

 
 


