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Nr. 7934/18.02.2021 
 

 

Către, 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

Domnului Alin CHITU, Secretar de stat 

 

Stimate Domnule Secretar de stat, 

 

 

Vă mulțumim pentru răspunsurile transmise la solicitările noastre în ceea ce 
privește aplicarea unor prevederi din OMFP 103/2016, ca urmare a modificărilor 
prin OMFP 2148/2020, precum și a Regulamentului UE 2018/1912. 1 

 
 Aceste răspunsuri au venit în întâmpinarea numeroaselor solicitări primite din 
partea mediului de afaceri și au oferit explicații și exemplificări detaliate deosebit de 
valoroase. 
   

Datorită complexității analizei pe care trebuie să o facă orice exportator 
precum și organele vamale de export pentru o încadrare corectă,  așa cum rezultă 
din adresa menționată, în care sunt aduse argumente legale atât din legislația 
fiscală cât și din cea vamală, există riscul ca aceste argumente valoroase să nu 
ajungă la toți cei interesați, precum și, în special, la organele fiscale care verifică 
operațiunile în cauză. 

 
De asemenea, în cazul contribuabililor care au justificat transportul cu 

documentele prevăzute de OMFP 103/2016, cu modificările ulterioare, nu există 
certitudinea juridică a faptului că în eventualitatea unui control nu se va solicita  
                                                

1 Adresa nr. DEX 308/21.01.2021 a DGRFP București – Administrația sector 1 a Finanțelor 

Publice, ca urmare a solicitării transmise de către Camera Consultanților Fiscali către Ministerul 

Finanțelor Publice  cu privire la justificarea scutirilor de TVA pentru exportul de bunuri.   

Adresa nr. 8061/5.11.2020 a DGRFP București – Administrația sector 1 a Finanțelor 

Publice, ca urmare a solicitării transmise de către Camera Consultanților Fiscali către Ministerul 

Finanțelor Publice  cu privire la aplicarea Regulamentului UE 2018/1912 
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contribuabililor să justifice motivele pentru care nu au putut să se încadreze în 
premisele instituite în cazul Regulamentului UE  2018/1912.  
 

Cu toate că adresele de răspuns în cauză sunt accesibile tuturor celor care 
vizitează pagina de internet a Camerei Consultanților Fiscali, acestea nu au 
impactul unei circulare  date de autoritatea fiscală centrală în vederea aplicării 
unitare a legislației fiscale sau a unei modificări legislative în însăși conținutul 
OMFP 103/2016.  

 
În lumina celor prezentate, avem rugămintea de a analiza oportunitatea de a 

elabora o circulară pentru explicitarea operațiunilor menționate, sau, după caz, a 
completării OMFP 103/2016. 

 
 

 
 

Cu deosebită considerație, 

Dan Manolescu 

Președinte CCF 

 


