
ORDIN   Nr. 2230 din 29 iunie 2011 
privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor 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 economiei şi finanţelor nr. 2.222/2006 
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 498 din 13 iulie 2011 
 
    În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi (3) şi 
art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
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 
    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 economiei şi 
finanţelor nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "b) unul dintre următoarele documente: 
    1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de 
export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de 
export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau 
    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie 
de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;". 
    2. La articolul 4, exemplul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Exemplul 3: A facturează către B un transport din China în SUA. 
Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite în România. Începând 
cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a 
fi în România, conform art. 133 alin. (8) din Codul fiscal, prin urmare 
serviciul este neimpozabil în România din punctul de vedere al TVA." 



    3. La articolul 5, exemplul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Exemplul 3: A facturează către B un transport din Turcia în Maroc. 
Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite în România. Începând 
cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a 
fi în România, conform art. 133 alin. (8) din Codul fiscal, prin urmare 
serviciul este neimpozabil în România din punctul de vedere al TVA." 
    4. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "c) copie de pe unul dintre următoarele documente: 
    1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de 
export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de 
export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau 
    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie 
de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;". 
    5. La articolul 6 alineatul (4), litera e) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "e) dovada exportului/reexportului bunurilor rezultate în urma prelucrării, 
care confirmă că acestea au părăsit teritoriul vamal comunitar, reprezentată 
de unul dintre următoarele documente: 
    1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de 
export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de 
export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau 
    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie 
de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;". 
    6. La articolul 9, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(7) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează pe baza 
documentelor care atestă că livrările de bunuri şi prestările de servicii sunt 
destinate scopurilor prevăzute de lege şi a certificatului prevăzut la alin. (5) 
pentru companiile aeriene stabilite în România. Scutirea de taxă pentru 
prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 şi 3 din Codul 
fiscal se justifică de către prestatorul serviciilor, în măsura în care locul 
prestării serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu 
prevederile art. 133 din Codul fiscal şi dacă acesta ar fi fost persoana 
obligată la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul în 
care nu se aplică o scutire de taxă. Dacă locul prestărilor de servicii 
prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 şi 3 din Codul fiscal este în 
România, scutirea de taxă se justifică de beneficiarul serviciilor, dacă acesta 
ar fi persoana obligată la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, în 
situaţia în care operaţiunea nu ar fi scutită." 



    7. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul 
(5), cu următorul cuprins: 
    "(5) În situaţia livrărilor intracomunitare de bunuri prevăzute la alin. (1), 
dacă inspecţia fiscală a constatat că pe factură este înscris eronat codul de 
TVA al beneficiarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite în 
timpul controlului corectarea facturii de către furnizor şi se va verifica 
validitatea codului de TVA al beneficiarului de către organele de inspecţie 
fiscală. Această factură va fi ataşată de către furnizor facturii iniţiale, fără să 
genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se 
operează corecţia." 
    8. La articolul 12 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    "2. unul dintre următoarele documente, în copie: 
    2.1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de 
export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de 
export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau 
    2.2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie 
de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;". 
    9. La articolul 13 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "b) în cazul în care bunurile sunt exportate, unul dintre următoarele 
documente, în copie: 
    1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de 
export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de 
export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau 
    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie 
de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;". 
    10. La articolul 13 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "b) în cazul în care bunurile sunt exportate, cu unul dintre următoarele 
documente, în copie: 
    1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de 
export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de 
export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau 
    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie 
de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;". 
    11. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "b) în cazul în care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre 
următoarele documente, în copie: 



    1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de 
export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de 
export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau 
    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie 
de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;". 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                        Ministrul finanţelor publice, 
                            Gheorghe Ialomiţianu 
 
    Bucureşti, 29 iunie 2011. 
    Nr. 2.230. 
 
                              --------------- 
 


