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Ordonanță de urgență nr. 22 din 28/03/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din
03/04/2007, Intrare in vigoare: 03/04/2007
În vederea diminuării impactului negativ creat asupra bugetului de stat de modificările legislative în
domeniul taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană şi a
asigurării nivelului prognozat al veniturilor bugetare din această sursă, pentru asigurarea în regim de
urgență a unor surse suplimentare de venit, astfel încât să nu intervină blocarea finanțărilor din bugetul
de stat,
în scopul diminuării evaziunii fiscale şi pentru crearea unui mecanism de control al modului de achitare
a obligațiilor reprezentând taxele aferente bunurilor importate, se impune promovarea în regim de
urgență a prezentului act normativ.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. ‐ Articolul 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. Alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), în perioada 15 aprilie 2007 ‐ 31 decembrie 2008 inclusiv,
nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 153, care au obținut certificat de amânare de la plată, în condițiile stabilite prin ordin
al ministrului finanțelor publice. De la data de 1 ianuarie 2009, prin exceptare de la prevederile alin. (3),
nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 153.
(5) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (4) evidențiază taxa aferentă bunurilor importate în
decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele şi în condițiile
stabilite la art. 145‐1471."
2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Începând cu data de 15 aprilie 2007 inclusiv, pentru importul de bunuri scutit de taxă în condițiile
prevăzute la art. 142 alin. (1) lit. l), taxa pe valoarea adăugată se garantează la organele vamale.
Garanția privind taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor importuri se eliberează la solicitarea
importatorilor în condițiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice."
Art. II. ‐ În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
Ministerul Finanțelor Publice va elabora şi va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul
ministrului finanțelor publice care va stabili condițiile şi procedura de aplicare a prevederilor art. I.
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