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1 Lista Operatiuni Scutite de TVA 

1.1 Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:   

 spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi 
autorizate pentru astfel de activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, 
sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, 
centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare 
şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi;   

 prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi şi tehnicieni dentari, 
precum şi livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi şi de tehnicieni dentari;   

 prestările de îngrijire şi supraveghere efectuate de personal medical şi paramedical, conform 
prevederilor legale aplicabile în materie;   

 transportul bolnavilor şi al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest 
scop, de către entităţi autorizate în acest sens;   

 livrările de organe, sânge şi lapte, de provenienţă umană;  

 activitatea de învăţământ prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, formarea profesională a adulţilor, precum şi prestările de servicii şi 
livrările de bunuri strâns legate de aceste activităţi, efectuate de instituţiile publice sau de alte 
entităţi autorizate. Scutirea se acordă în condiţiile prevăzute în normele metodologice;   

 livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate de căminele şi cantinele organizate pe 
lângă instituţiile publice şi entităţile autorizate prevăzute la lit. f), în folosul exclusiv al 
persoanelor direct implicate în activităţile scutite conform lit. f);   

 meditaţiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învăţământului şcolar, 
preuniversitar şi universitar;   

 prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenţa şi/sau protecţia socială, 
efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social, 
inclusiv cele livrate de căminele de bătrâni;   

 prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de protecţia copiilor şi a tinerilor, 
efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social;   

 prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în 
schimbul unei cotizaţii fixate conform statutului, de organizaţii fără scop patrimonial care au 
obiective de natură politică, sindicală, religioasă, patriotică, filozofică, filantropică, patronală, 
profesională sau civică, precum şi obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, în 
condiţiile în care această scutire nu provoacă distorsiuni de concurenţă;   

 de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educaţiei fizice, efectuate de organizaţii 
fără scop patrimonial pentru persoanele care practică sportul sau educaţia fizică;   

 prestările de servicii culturale şi/sau livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de 
instituţiile publice sau de alte organisme culturale fără scop patrimonial, recunoscute ca atare 
de către Ministerul Culturii;   

 prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri efectuate de persoane ale căror operaţiuni sunt 
scutite, potrivit lit. a), f) şi i)-m), cu ocazia manifestărilor destinate să le aducă sprijin financiar şi 
organizate în profitul lor exclusiv, cu condiţia ca aceste scutiri să nu producă distorsiuni 
concurenţiale;   

 activităţile specifice posturilor publice de radio şi televiziune, altele decât activităţile de natură 
comercială;   

 serviciile publice poştale, precum şi livrarea de bunuri aferentă acestora;   

 prestările de servicii efectuate de către grupuri independente de persoane, ale căror operaţiuni 
sunt scutite sau nu intră în sfera de aplicare a taxei, grupuri create în scopul prestării către 
membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activităţilor acestora, în cazul în care aceste 
grupuri solicită membrilor lor numai rambursarea cotei-părţi de cheltuieli comune, în limitele şi 
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în condiţiile stabilite prin normele metodologice şi în condiţiile în care această scutire nu este de 
natură a produce distorsiuni concurenţiale;   

 furnizarea de personal de către instituţiile religioase sau filozofice în scopul activităţilor 
prevăzute la lit. a), f), i) şi j).   

1.2 Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:   

 prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară:   

a) acordarea şi negocierea de credite, precum şi administrarea creditelor de către persoana 
care le acordă;   

b) negocierea garanţiilor de credit ori a altor garanţii sau orice operaţiuni cu astfel de garanţii, 
precum şi administrarea garanţiilor de credit de către persoana care acordă creditul;   

c) tranzacţii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăţi, 
viramente, creanţe, cecuri şi alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea 
creanţelor;  

d) tranzacţii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele şi monedele utilizate ca mijloc 
legal de plată, cu excepţia obiectelor de colecţie, şi anume monede de aur, argint sau din 
alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau 
monede de interes numismatic;   

e) tranzacţii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranţă, cu 
acţiuni, părţi sociale în societăţi comerciale sau asociaţii, obligaţiuni garantate şi alte 
instrumente financiare, cu excepţia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;   

f) administrarea de fonduri speciale de investiţii;   

 operaţiunile de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi prestările de servicii în legătură cu 
operaţiunile de asigurare şi/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care 
intermediază astfel de operaţiuni;   

 pariuri, loterii şi alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, 
să desfăşoare astfel de activităţi;   

 livrarea la valoarea nominală de timbre poştale utilizabile pentru serviciile poştale, de timbre 
fiscale şi alte timbre similare;   

 arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi 
reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia, cu plată, pe o anumită 
perioadă. Fac excepţie următoarele operaţiuni:  

a) operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu 
funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;   

b) închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor;   

c) închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;   

d) închirierea seifurilor;   

 livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a 
oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de 
părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol se definesc 
următoarele:  … mai multe la art. 292 din Codul Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Milo Trading 2000 importa, distribuie si ofera suport tehnic pentru echipament fiscal/ case de 

marcat fiscale si componente conexe. Echipa noastra ofera produse si servicii de calitate inca din 

anul 1994, iar seriozitatea si profesionalismul ne recomanda ca fiind o companie de top in domeniul 

echipamentelor fiscale.  
 

 

    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au ales Milo Trading 2000: 

CALITATEA PRODUSELOR – IMPUNE CALITATEA PERSONALULUI 
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