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România a decis să nu facă momentan uz de opțiunea menționată prin 
art. 211 al Directivei 2006/112/CE care prevede că statele membre pot 
stabili ca TVA datorată pentru importul de bunuri din teritorii și state 
terțe să nu fie achitată la momentul importului. 

Pe cale de consecință, TVA datorată pentru importul de bunuri se 
plătește organului vamal la momentul în care bunurile trec frontiera de 
stat a României, urmând ca plătitorul să-și recupereze taxa fie pe calea 
deducerii din TVA rezultată de plată la sfârșitul periodei fie, în măsura 
în care plătitorul se află într-o poziție de TVA de recuperat, pe calea 
rambursării de la buget. 

Iar într-un context în care slaba capacitate de rambursare a taxei de 
către autorități ține, de mai bine de 2 ani, capătul de afiș al tuturor 
întâlnirilor dintre reprezentanții mediului de afaceri și cei ai 
autorităților publice, se naște firesc întrebarea dacă plata TVA în vamă 
poate fi evitată. 

Răspunsul se află în prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor 
Publice nr. 500/2007, recent modificat prin Ordinul Ministrului 
Finanțelor Publice nr. 2287/2010 și este pozitiv în cazul “marilor 
importatori”, înțelegând acele companii care efectuează importuri, 
altele decât cele de produse supuse accizelor armonizate, superioare 
plafonului valoric stabilit prin lege. 

Astfel, plafonul stabilit prin Ordinul nr. 500/2007 era de 150 milioane 
lei însa, probabil, urmare a diminuării comerțului internațional drept 
efect al crizei mondiale, a fost redus la 100 milioane lei odată cu 
intrarea în vigoare, la 20 septembrie, a prevederilor Ordinului nr. 
2287/2010.  Plafonul valoric vizează importurile realizate în anul 
calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care 
compania în cauză solicită autorităților fiscale eliberarea unui certificat 
de amânare la plata TVA în vamă. 

În această ordine de idei, pe lângă încadrarea în criteriile valorice 
anterior menționate și în vederea eliberării certificatului de amânare la 
plata TVA în vamă, compania aplicantă trebuie să facă dovada 
îndeplinirii unui set de criterii de eligibilitate enumerând, fără a se 
limita, lipsa obligațiilor fiscale restante, înregistrarea în scopuri de 
TVA cu cel puțin 1 an anterior datei la care se solicită eliberarea 
certificatului. 

Sumarizând, evitarea plății TVA în vamă într-un context caracterizat de 
o slabă capacitate de rambursare a taxei de la buget poate aduce 
importante beneficii asupra fluxurilor de trezorerie, impunând ca atare 
o analiză atentă prin prisma implementării acestei facilități de către 
companiile eligibile. 

 


