
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  
 

MODIFICĂRI PRIVIND FACILITATEA FISCALĂ REFERITOARE LA PLATA TVA  
PENTRU ANUMITE CATEGORII DE IMPORTURI 

 
Având în vedere impactul economic major al pandemiei de COVID-19 și efectele negative ce 
se răsfrâng asupra multor persoane fizice sau juridice, Guvernul a adoptat o serie de măsuri 
economice și fiscal-bugetare prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind 
unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative. Printre acestea se numără și scutirea 
de la obligația de plată efectivă a TVA la organele vamale, pentru anumite importuri.  
 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale 
s-a modificat reglementarea privind plata TVA pentru anumite importuri.  
 
Informații suplimentare referitoare la aceste măsuri fiscale pot fi aflate prin consultarea unui 
material anterior, dedicat acestui subiect, disponibil aici . 
 
1. Legislație relevantă 

 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale 

(denumită în continuare OUG 48/2020); 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și 

modificarea unor acte normative (denumită în continuare OUG 33/2020); 
• Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; 
• Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României 

(denumit în continuare Decretul 240/2020); 
• Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 

(denumit în continuare Decretul 195/2020). 
 
2. Modificări cu privire la durata pentru care se aplică măsura 
 
Având în vedere prelungirea stării de urgență prin Decretul 240/2020, prin OUG 48/2020 s-a 
dispus prelungirea facilităților reglementate prin OUG 33/2020 privind plata TVA pentru 
anumite importuri pe toată perioada stării de urgență, astfel cum a fost ea prelungită prin 



 
 

 
 

Decretul 240/2020, precum și pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la încetarea 
acesteia.  
 
3. Modificări cu privire la importurile pentru care se aplică măsura  
 
Principală modificare introdusă prin OUG 48/2020 privește lărgirea obiectului importurilor 
pentru care se aplică facilitatea fiscală constând în înlăturarea obligației de plată a taxei 
pentru importul anumitor categorii de bunuri.  
 
Astfel, reglementarea urmează să se aplice, pe lângă bunurile prevăzute în OUG 33/2020 
(medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi 
materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-
19) și pentru importurile de maşini de producţie de măşti de protecţie, care pot fi utilizate 
în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19.  
 
De asemenea, conform OUG 48/2020, nici importatorii de alcool etilic complet denaturat, 
utilizat pentru producerea de dezinfectanţi nu datorează plata efectivă a taxei la organele 
vamale, însă, în acest caz, numai în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și 
numai dacă deţin autorizaţie de utilizator final, conform prevederilor titlului VIII «Accize şi 
alte taxe speciale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, valabilă la data importului.  
 
4. Concluzie  
 
Taxa pentru importuri de bunuri nu va fi plătită efectiv la organele vamale de către persoanele 
înregistrate în scopuri TVA care importă medicamente, echipamente de protecție, mașini de 
producție de măști de protecție și alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale 
sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, 
precum și alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanţi, sub 
rezerva îndeplinirii condiției prevăzute la pct. 3 de mai sus.  
 
Lista completă a bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale este 
cuprinsă într-o anexă la OUG 33/2020 (fiind modificată prin OUG 48/2020).  
 



 
 

 
 

Taxa aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către 
importatori în decontul de taxă, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și 
în condițiile reglementate de Codul Fiscal. 
 
* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 17.04.2020. 
Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 
procesul fiind unul foarte dinamic. 
 
Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de 
exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea 
analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un 
avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă. 
 


