
 
 

ORDIN 

pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1108 a Comisiei din 1 iulie 2022  privind 

scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate 

distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului 

din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina 

 

 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind 

organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările şi completările ulterioare și 

al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al 

Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,  

având în vedere Decizia (UE) 2022/1108 a Comisiei din 1 iulie 2022  privind scutirea 

de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii 

sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina 

și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina, 

  

    ministrul finanțelor emite următorul ordin: 

 

Art. 1.  Se aprobă în anexa nr. 1 la  prezentul ordin, lista bunurilor care pot fi importate în 

regim de scutire de taxe la import și TVA conform Deciziei (UE) 2022/1108 a Comisiei din 1 

iulie 2022  privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru 

mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție  cu titlu gratuit persoanelor care fug din 

calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina, denumită în 

cuprinsul prezentului ordin Decizia (UE) 2022/1108. 

Art. 2.  (1) Prin organizații aprobate de autoritățile competente din statele membre, în 

sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2022/1108, se înțelege organizațiile cu caracter 

caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română prin direcțiile regionale vamale 

să beneficieze de o astfel de scutire. 



 
 

(2) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la 

import și a TVA, organizațiile prevăzute la alin. (1) depun o cerere în acest sens la direcțiile 

regionale vamale în a căror rază teritorială își au sediul.  

(3) Cererile se analizează de comisia instituită în temeiul art. 1 din Procedura de 

autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau 

instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43 - 53, art. 57 - 59, art. 61 - 80 şi ale art. 82 din 

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim 

comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Vamale 

Române nr. 3701/2022. 

(4) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 

la prezentul ordin. 

(5) Comisia prevăzută la alin. (3) decide asupra aprobării sau respingerii cererii privind 

autorizarea prevăzută la alin. (2). În acest sens, comisia emite "Decizia privind 

aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de 

scutire de la plata taxelor la import și a TVA", întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 

3 la prezentul ordin. Decizia se semnează de președintele comisiei în termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la data depunerii cererii la direcția regională competentă şi se comunică 

solicitantului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de 

scutire de la plata taxelor la import și a TVA este valabilă pentru toate importurile care 

îndeplinesc condițiile pentru aplicarea scutirii, efectuate de titularul deciziei în perioada acoperită 

de Decizia (UE) 2022/1108, respectiv 24 februarie 2022 – 31 decembrie 2022,  și se acordă 

persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic; 

b) nu înregistrează la data depunerii cererii obligații fiscale restante administrate de 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise 

potrivit legii şi existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării; 

 



 
 

 

c) declară că îndeplinește condițiile prevăzute de Decizia (UE) 2022/1108 pentru 

aplicarea scutirii. 

(6) Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (5) lit. b), comisia prevăzută 

la alin. (3) solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicației 

informatice disponibile pe portalul INTRANET al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

(7) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (5) 

cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi mențiunea potrivit căreia decizia 

respectivă poate fi contestată, în baza dispozițiilor Legii contenciosului  administrativ nr. 

554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Înainte de emiterea deciziei de respingere, 

comisia prevăzută la alin. (3) asigură contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de 

vedere conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

(8) Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri 

în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA se prezintă în original la biroul vamal, 

care menționează pe verso numărul şi data declarației vamale de punere în liberă circulație şi 

reține o copie.  

(9) Autoritatea Vamală Română organizează evidența operațiunilor de import efectuate în 

regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA în temeiul Deciziei (UE) 2022/1108, în 

vederea transmiterii către Comisia Europeană a informațiilor prevăzute la art. 2 din Decizie.    

(10) Organele cu atribuții de control din cadrul Autorității Vamale Române efectuează 

verificări la organizațiile care au obținut decizii privind aprobarea autorizării de desfășurare a 

activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, asupra 

modului în care sunt respectate prevederile Deciziei (UE) 2022/1108.  

(11) În situaţia constatării de către organele cu atribuții de control din cadrul Autorității 

Vamale Române a nerespectării prevederilor prezentului ordin, organizațiilor li se anulează 

Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de 

scutire de la plata taxelor la import și a TVA, de către direcția regională vamală care a eliberat-o 



 
 

şi care va înștiința biroul vamal în vederea încasării taxelor la import și a TVA aferente 

operațiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 3 - Organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic sunt considerate autorizate 

conform prevederilor art. 2 alin. (1) pentru importurile efectuate anterior datei intrării în vigoare 

a prevederilor prezentului ordin şi care se încadrau în prevederile Deciziei (UE) 2022/1108 şi fac 

obiectul controlului ulterior al organelor cu atribuții de control din cadrul Autorității Vamale 

Române. 

Art. 4 - Persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata 

taxelor la import şi a TVA anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi se 

încadrau în prevederile Deciziei (UE) 2022/1108 pot solicita rambursarea taxelor la import şi a 

TVA la organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la 

rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi cu dispozițiile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

MINISTRUL FINANȚELOR, 

Adrian CÂCIU 

București, 

Nr. ………..  

 

 

 

 

 

 



 
 

          Anexa nr. 1 

 

Lista mărfurilor necesare pentru distribuirea sau punerea la dispoziție cu titlu gratuit 

persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în 

Ucraina care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA 

 

 Denumire 

produse 

Mărfuri/ Descriere produs Coduri NC   Rata  taxei  

1 Alimente Fructe uscate, amestecuri de fructe 
uscate sau de fructe cu coajă 

0813 variabil 

Lapte și smântână din lapte, 
neconcentrate, fără adaos de zahăr sau 
alți îndulcitori 

0401 variabil 

Lapte și smântână din lapte, 
concentrate sau cu adaos de zahăr sau 
alți îndulcitori 

0402 variabil 

Iaurt; lapte acru, lapte și smântână 
covăsite, chefir și alte sortimente de 
lapte și smântână fermentate sau acrite, 
chiar concentrate, sau cu adaos de 
zahăr sau alți îndulcitori, sau 
aromatizate, sau cu adaos de fructe, 
fructe cu coajă lemnoasă sau cacao 

0403 variabil 

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de 
zahăr sau de alți îndulcitori; produse 
obținute din compuși naturali ai 
laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau 
alți îndulcitori, nedenumite și 
necuprinse în altă parte 

0404 variabil 

Unt și alte grăsimi care provin din 
lapte; pastă din lapte pentru tartine 

0405 variabil 



 
 

Brânză și caș 0406 variabil 

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; 
coji și pelicule de cafea; înlocuitori de 
cafea care conțin cafea, indiferent de 
proporțiile amestecului  

0901 variabil 

Ceai, chiar aromatizat 0902 variabil 

2 Șervețele, 
prosoape, fețe de 
masă, șervete de 
masă, lenjerie de 
pat  

Hârtii de tipul celor utilizate ca hârtie 
igienică și ca hârtii similare, vată de 
celuloză sau straturi subțiri din fibre 
celulozice, de tipul celor pentru uz 
casnic sau sanitar, în rulouri cu o 
lățime de maximum 36 cm sau tăiate la 
dimensiune; batiste, șervețele 
demachiante, hârtie pentru șters 
mâinile, fețe de masă și șervete, 
lenjerie de pat și articole similare 
pentru uz casnic, de toaletă, pentru uz 
igienic sau spitalicesc, îmbrăcăminte și 
accesorii de îmbrăcăminte, din pastă de 
hârtie, hârtie, vată de celuloză sau 
straturi subțiri din fibre celulozice  

4818 scutire 

3 Pături Pături și pleduri  6301 variabil 

Cuverturi de pat ex 6304 12% 

4 Corturi Corturi din fibre sintetice 6306 22 00 12% 

Corturi din alte materiale textile 6306 29 00 12% 

Corturi din plastic Ex 3926 90 97 6,5% 

5 Saltele, saci de 
dormit 

Saltele pneumatice 6306 40 00 12% 

Saltele 9404 21  
9404 29  

3,7% 
3,7% 

Saci de dormit 9404 30 00  3,7% 

6 Bețișoare 
impregnate sau 
acoperite cu 
substanțe 
farmaceutice sau 

Bețișoare impregnate sau acoperite cu 
substanțe farmaceutice sau 
condiționate pentru vânzarea cu 
amănuntul în scopuri medicale, 
chirurgicale, stomatologice sau 

ex 3005 90 10 scutire 

ex 3005 90 99 scutire 



 
 

condiționate 
pentru vânzarea 
cu amănuntul în 
scopuri 
medicale, 
chirurgicale, 
stomatologice 
sau veterinare  
(swabs) 

veterinare  (swabs)  

7 Măști - Măști de protecție pentru față, din 
material textil, fără filtru înlocuibil sau 
piese mecanice, inclusiv măști 
chirurgicale și măști de unică folosință 
din materiale textile nețesute.  

- Măști de protecție pentru față FFP2 și 
FFP3 

ex 6307 90 10 12% 

 
6307 90 93 
6307 90 95  
  
 

 
 
 
6,3% 

Măști chirurgicale din hârtie ex 4818 90 10 scutire 

ex 4818 90 90 scutire 

Măști de protecție  ex 9020 00 00 1,7% 

8 Mănuși Mănuși din plastic ex 3926 20 00  

Mănuși din cauciuc      4015 12 00 
ex 4015 19 00  

variabil 
variabil 

Mănuși tricotate sau croșetate, 
impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu 
materiale plastice sau cu cauciuc ori 
stratificate cu aceste materiale 

 6116 10 20   

Mănuși textile care nu sunt nici 
tricotate, nici croșetate 

ex 6216 00 00  

9 Mături și perii   Mături și perii   9603 10 00  
   

3,7% 

10 Cărți Cărți, broșuri și tipărituri similare, 
chiar în foi volante 

4901 scutire 

11 Jucării Jucării 9503 00 variabil 

12 Săpun  de  spălat  
pe  mâini 

Săpunuri,   produse și preparate 
organice  tensioactive  pentru  toaletă 

3401 11 00 scutire 

Săpunuri,   produse și preparate 
organice  tensioactive, sub formă de 

3401 19 00 scutire 



 
 

bare, calupuri, bucăți, chiar modelate și 
hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, 
impregnate, îmbibate sau acoperite cu 
săpun sau detergent   

 Săpunuri sub alte forme 3401 20 10 
3401 20 90 
  

scutire 
scutire 

Agenți activi de suprafață organici 
(alții decât săpun) 

340241 scutire 

Produse și preparate organice 
tensioactive pentru spălarea pieli, sub 
formă lichidă sau cremă, condiționate 
pentru vânzarea cu amănuntul, care 
conțin sau nu săpun 

3401 30 00 4% 

13   3% în volum, 
peroxid  de  
hidrogen   
 
Peroxid  de  
hidrogen  
prezentat  în  
preparate  
dezinfectante  
pentru  curățarea  
suprafețelor 

Peroxid de hidrogen (apă oxigenată), 
chiar solidificat cu uree  

ex 2847 00 00  5,5 % 

Peroxid de hidrogen în vrac 

Dezinfectant pentru mâini ex 3808 94 6%  

Alte preparate dezinfectante 

14 Convertizoare 
statice 

Convertizoare statice 8504 40  scutire 

15 Aparate 
telefonice pentru 
beneficiari 

Aparate telefonice pentru beneficiari, 
alte aparate pentru transmisia sau 
recepția vocii, a imaginii sau a altor 
date, părți 

8517 scutire 

16 Generatoare 
electrice 

Generatoare electrice 8501 61 - 8501 80 00 variabil 

17 Aparate și 
corpuri de 
iluminat și 
părțile lor 

Aparate și corpuri de iluminat inclusiv 
proiectoare și reflectoare și părțile lor 

ex 9405 variabil 

18 Medicamente și 
vaccinuri 

Medicamente 3004 scutire 

Vaccinuri 3002 41 
 

scutire 



 
 

3002 42 

19 Dispozitive 
medicale pentru 
diagnosticare în 
vitro pentru 
detectarea 
antigenului 
Covid-19 

- Kituri de testare pentru Coronavirus 

- Reactivi de diagnosticare pe baza de 
reacții imunologice 

3002 13 00 
3002 14 00 
3002 15 00 
ex 3002 90 90 

scutire 

Reactivi de diagnosticare pentru testul 
de reacție polimerază în lanț (PCR) cu 
acid nucleic 

 
ex 3822 19 00 
ex 3822 90 00 

scutire 

Instrumente utilizate în laboratoarele 
clinice pentru diagnosticul în vitro 

9027 80 80 scutire 

Kituri de testare ex 9018 90  
ex 9027  

scutire 
scutire 

20 Dispozitive 
externe de fixare 
a membrelor 
superioare și 
inferioare 

Aparate de ortopedie sau pentru 
fracturi 

ex 9021 10 scutire 

21 Seringi cu ac Seringi cu ac 
 

ex 9018 31 scutire 

22 Garouri Alte articole din cauciuc ex 4016 99 97 2,5% 

23 Tensiometre Instrumente și aparate pentru 
măsurarea presiunii arteriale 

9018 90 10 scutire 

24 Foarfece pentru 
pansamente 

Foarfece cu două brațe și lamele 
acestora 

8213 00 00 4,2% 
 

25 Autoturisme și 
alte 
autovehicule, 
proiectate în 
principal pentru 
transportul 
persoanelor 
(altele decât cele 
de la poziția  
8702), inclusiv 

Autoturisme și alte autovehicule, 
proiectate în principal pentru 
transportul persoanelor (altele decât 
cele de la poziția 8702), inclusiv 
mașinile de tip "break"  
 

Ex 870321 – 
870380(autoturisme, 
microbuze) 

10% 



 
 

mașinile de tip 
"break"  
 

26 Autovehicule 
pentru 
transportul de 
minimum 10 
persoane, 
inclusiv șoferul  

Autovehicule pentru transportul de 
minimum 10 persoane, inclusiv șoferul 

ex8702(microbuze) variabil 

27 Autovehicule 
pentru 
transportul 
mărfurilor  

Autovehicule pentru transportul 
mărfurilor 

ex8704(dube) variabil 

28 Constructii 
prefabricate 

Constructii prefabricate ex9406(constructii 
prefabricate pentru 
locuit, toalete, bai) 

2,7% 

29 Set igienă Set pentru igiena corporala compus din 
deodorant, servetele umede, pasta de 
dinti, periuta de dinti, gel de dus, 
sampon, dezinfectant pentru maini, 
sapun si prosop 

ex3401 11 00 
dacă săpunul conferă 
caracterul esențial setului 

scutire 

30   Tancuri de apă ex7309 51(tancuri de 
apă) 
ex7309 59(tancuri de 
apă) 
ex7310(tancuri de apa) 

2,7% 

31  Paturi din metal 94032020 scutire 

32  Saci de dormit 9404 30 00  3,7% 

33   Lenjerie de pat 630210-63023990 variabil 

34   Unitati AC 841510 
84158100 
84158200 
84158300 

variabil 



 
 

35  Extinctoare, chiar încărcate  8424 10 00 1,7% 

36 Analizor de gaz 
sau de fum 

Analizor de gaz sau de fum 902710 scutire 

37 Lenjerie de masa Lenjerie de masa 63024000-63025990 variabil 

38 Mese pentru 
bucatarii, 
banchete pentru 
bucatarii 

Mese pentru bucatarii, banchete pentru 
bucatarii 

ex94032080(mese pentru 
bucătărie, banchete 
pentru bucatarii) 
 
ex940340(mese pentru 
bucătărie, banchete 
pentru bucatarii) 
ex94037000(mese pentru 
bucătărie, banchete 
pentru bucatarii) 
 
ex94038200(mese pentru 
bucătărie, banchete 
pentru bucatarii) 
 
94038900(mese pentru 
bucătărie, banchete 
pentru bucatarii) 
 
 

variabil 

39 Cuptoare cu 
microunde  

Cuptoare cu microunde  85165000 5% 

40 Cuptoare 
electrice  

Cuptoare electrice  85166080 
ex85166090(cuptoare 
electrice) 

2,7% 

41 Plite electrice Plite electrice ex85166050(plite de 
gatit) 

2,7% 

42 Încălzitoare  
electrice 

Încălzitoare  electrice ex851610(incalzitoare de 
apă, electrice) 

2,7% 

43 Paleți simpli, 
boxpaleți și alte 
platforme de 

Paleți simpli, boxpaleți și alte 
platforme de încărcare; grilaje pentru 

ex 441520 (europaleti) variabil 



 
 

încărcare; grilaje 
pentru paleți:  

paleți:  

44 Rezervoare de 
apă și articole 
similare pentru 
utilizări sanitare 
sau igienice 
 
 
Rezervoare, 
butoaie, cuve și 
recipienți 
similari, cu 
capacitatea de 
peste 300 l 

Rezervoare de apă și articole similare 
pentru utilizări sanitare sau igienice 
 
 
Rezervoare, butoaie, cuve și recipienți 
similari, cu capacitatea de peste 300 l 

ex39229000(tanc septic) 
 
 
 
ex39251000(tanc septic) 

6,5% 
 
 
 
6,5% 

45 Remorci și 
semiremorci 
pentru toate 
vehiculele; 

Remorci și semiremorci: bucătării 
mobile 

ex 87164000 2,7% 

46 Autovehicule 
pentru utilizări 
speciale, altele 
decât cele 
proiectate în 
principal pentru 
transportul de 
persoane sau de 
mărfuri 

Bucătării mobile ex 87059080 3,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexa nr. 2 

 

Denumirea organizației ............................  

Codul de identificare fiscală ....................  

Adresa ...................................................  

Telefon ....................................  

Nr. de înregistrare ....................  

 

CERERE 

privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a  

TVA 

 

În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 

al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe 

vamale și ale Deciziei (UE) 2022/1108 a Comisiei din 1 iulie 2022  privind scutirea de taxe la 

import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau 

punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și 

persoanelor aflate în dificultate în Ucraina, solicităm aprobarea pentru desfășurarea activităților 

de import în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA.  

În acest sens, declar pe propria răspundere că: 

 

I. Organizația pe care o reprezint: 

 este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic; 

 nu înregistrează obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, 

inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților şi orice alte venituri bugetare, cu excepția 

celor eșalonate şi/sau reeșalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condițiile legii; 

 deține evidențe contabile care permit autorităților competente supravegherea 

operațiunilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxelor la import și a TVA; 



 
 

 va plăti taxele la import și TVA aferente bunurilor importate în regim de scutire dacă nu 

va fi respectată oricare dintre condițiile pentru acordarea scutirii. 

 

II. Bunurile pentru care solicităm scutirea de taxe la import și TVA sunt destinate uneia dintre 

următoarele utilizări: 

 distribuirea gratuită în beneficiul persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina; 

 punerea, în mod gratuit, la dispoziția persoanelor care fug din calea războiului din 

Ucraina, bunurile rămânând în proprietatea noastră.  

III. Am luat la cunoștință despre cerințele prevăzute la articolele 78, 79 și 80 din Regulamentul 

(CE) nr. 1186/2009 și la articolele 55, 56 și 57 din Directiva 2009/132/CE, conform cărora: 

1. Bunurile care beneficiază de scutire de taxe la import și TVA nu pot fi împrumutate, 

închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără informarea în prealabil a autorităților 

vamale. 

În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații 

care are dreptul la aceeași scutire de taxe la import și TVA, aceasta se acordă în continuare, cu 

condiția ca bunurile să fie utilizate în scopurile care le conferă dreptul la o astfel de scutire. 

În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata 

prealabilă a taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a 

închirierii sau a transferului, în funcție de tipul bunurilor și de valoarea în vamă recunoscută sau 

acceptată la acea dată de către autoritățile vamale. 

2. În cazul bunurilor cu folosință îndelungată care beneficiază de scutire de taxe la 

import și TVA, după ce nu mai sunt folosite pentru scopurile care le dau dreptul la această 

scutire, nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, decât cu 

înștiințarea în prealabil a autorităților vamale. 

În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații 

care are dreptul să beneficieze de aceeași scutire de taxe la import și TVA, aceasta se aplică în 

continuare, cu condiția ca această organizație să le folosească pentru scopurile care le dau dreptul 

la această scutire. 

În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata 

prealabilă a taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a 



 
 

închirierii sau a transferului, în funcție de tipul de mărfuri și de valoarea în vamă recunoscută sau 

acceptată la acea dată de către autoritățile vamale. 

3. În situația în care organizația pe care o reprezint nu mai îndeplinește condițiile care 

dau dreptul la scutire sau dacă pentru bunurile admise cu scutire de taxe la import și TVA sunt 

propuse alte utilizări decât cele specificate, trebuie să informez autoritățile vamale în acest sens. 

În cazul bunurilor care rămân în posesia organizației pe care o reprezint și care nu mai 

îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire, atunci când acestea sunt transferate unei alte 

organizații care are dreptul la scutire, aceasta se acordă în continuare, cu condiția ca organizația 

să folosească bunurile respective în scopurile care le conferă dreptul la această scutire. 

În alte cazuri, bunurile sunt supuse plății taxelor la import și a TVA la nivelul/cota 

aplicabil(ă) la data la care aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, în funcție de tipul de bunuri și 

de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile vamale. 

Bunurile care beneficiază de scutire și care sunt utilizate de către organizația pe care o 

reprezint pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate scutirile, sunt supuse la plata 

taxelor la import și a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data la care încep să fie utilizate în alt 

scop, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă stabilită sau acceptată la acea dată de 

către autoritățile vamale. 

 

Reprezentantul legal al organizației,  

.................................................... (numele şi prenumele) 

 .................................................... (semnătura) 

Data .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MINISTERUL FINANŢELOR             Anexa nr. 3 

AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ 

Direcția  Regională Vamală .................. 

 

DECIZIE 

privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în 

regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA 

Nr. ............ din .............. 

 

În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 

al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe 

vamale și ale Deciziei (UE) 2022/1108 a Comisiei din 1 iulie 2022  privind scutirea de taxe la 

import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau 

punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și 

persoanelor aflate în dificultate în Ucraina, pe baza cererii depuse şi înregistrate sub nr. 

..............., se aprobă/respinge autorizarea desfășurării activității de import în regim de scutire de 

la plata taxelor la import și a TVA, de către organizația ..............., cu sediul social în localitatea 

...................., str. ............... nr. ......., codul de identificare fiscală ..........., telefon ........., 

reprezentată legal de către ..................................................................... (numele şi prenumele) 

Autorizarea desfășurării activității de import a fost respinsă din următorul (următoarele) motiv 

(motive): .............................. 

Prezenta decizie poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea 

contenciosului  administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Conducătorul Direcției Regionale Vamale, 

............................................. 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ............... 

Cod:........................ 

Cod:........................ 


