
ORDIN   Nr. 518 din 13 aprilie 2012 
pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice 
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 23 aprilie 2012 
 
    În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) - m), alin. (2) şi (3), art. 144^1, 
art. 147^3 alin. (10), precum şi art. 153 alin. (7^1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. X 
paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii 
privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la 
Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu 
completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
 
    ART. I 
    La Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru 
operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 
144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 
din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul 
(5) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(5) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată nu se acordă pentru livrările de 
bunuri sau prestările de servicii destinate construirii navelor prevăzute la art. 
143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care se aplică alte 
scutiri prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal sau la art. 144 din 
Codul fiscal. Livrările de bunuri destinate construirii navelor prevăzute la 
art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de nave pot fi 
scutite de taxă pe valoarea adăugată, conform prevederilor art. 143 alin. (2) 
lit. a) din Codul fiscal, dacă livrarea respectivă se încadrează într-o măsură 
de simplificare prevăzută prin ordin al ministrului finanţelor publice." 
    ART. II 
    Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute 
la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale 
Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, 



semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 
260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 
24 august 2011, se modifică după cum urmează: 
    1. La articolul 2, alineatul (7) va avea următorul cuprins: 
    "(7) În vederea autentificării certificatelor de scutire: 
    a) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) vor solicita avizul în 
scris privind condiţiile de reciprocitate din partea Direcţiei protocol din 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul; 
    b) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) vor solicita o adresă scrisă 
emisă de Ministerul Apărării Naţionale care să confirme faptul că forţele 
armate ale statelor străine membre NATO se află în România pentru a lua 
parte la efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul. 
    Aceste avize vor fi prezentate autorităţii fiscale teritoriale competente." 
    2. La anexa nr. 2, la Instrucţiunile de completare a certificatului de scutire 
de TVA, la punctul 5, litera a) va avea următorul cuprins: 
    "5.a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să conţină 
cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să 
conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de 
scutire şi, după caz, formularul de comandă trebuie vizate de forţele Statelor 
Unite ale Americii în România şi de autoritatea fiscală teritorială. Pentru 
bunurile şi serviciile achiziţionate de contractanţii care acţionează pentru sau 
în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, se va certifica de către forţe 
faptul că bunurile şi serviciile sunt achiziţionate pentru sau în numele 
forţelor. În situaţia în care livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii 
prezintă un nivel de clasificare atestat de forţele Statelor Unite ale Americii 
în România, în coloana a doua a rubricii 5.B se va menţiona doar numărul 
contractului aferent bunurilor şi/sau serviciilor respective." 
    ART. III 
    La Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea 
criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011, 
litera b) de la nota de subsol a art. 3 lit. b) şi a art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "b) la asociaţii societăţii comerciale, indiferent de ponderea pe care o 
deţin în capitalul social al acesteia, şi la administratori, în cazul altor 
societăţi comerciale decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 
    ART. IV 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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