
              ORDONANłĂ DE URGENłĂ   Nr. 86 din 30 iunie 2009 

privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi 
prestări de servicii efectuate de Compania NaŃională "Romtehnica" - S.A. 

către Ministerul Apărării NaŃionale 

 

    Act de bază 
#B: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 86/2009 
 
    Acte modificatoare 
#M1: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 8/2010 
 
    Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu 
font italic. În faŃa fiecărei modificări sau completări este indicat actul 
normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma 
#M1. 
 

#B 

    Având în vedere lipsa resurselor necesare pentru efectuarea plăŃii taxei pe 

valoarea adăugată aferente contractelor de achiziŃii încheiate de Compania 

NaŃională "Romtehnica" - S.A., care acŃionează în calitate de comisionar, în 

nume propriu, pentru Ministerul Apărării NaŃionale, 

    Ńinând cont de acumularea unor majorări generate de neplata taxei pe 

valoarea adăugată, aspect care grevează substanŃial bugetul Ministerului 

Apărării NaŃionale, 

    elemente care, în contextul actualei crize economico-financiare, vizează 
interesul public şi constituie o situaŃie extraordinară, a cărei reglementare nu 

poate fi amânată, 
    în lipsa unei astfel de reglementări existând riscul nerespectării 
angajamentelor asumate faŃă de organismele internaŃionale, precum şi 
crearea unei presiuni suplimentare asupra bugetului de stat, prin majorarea 

cheltuielilor privind staŃionarea nejustificată în vamă a bunurilor şi 
serviciilor contractate, 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituŃia României, republicată, 
 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanŃă de urgenŃă. 
 

    ART. 1*) 

    Prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe 

valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate 



către Ministerul Apărării NaŃionale de către Compania NaŃională 
"Romtehnica" - S.A., care acŃionează în calitate de comisionar, în nume 

propriu, dar în contul Ministerului Apărării NaŃionale, intervine la data 

încasării de către Compania NaŃională "Romtehnica" - S.A. a contravalorii 

integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate şi a taxei aferente acestora, 

dar nu mai târziu de 31 august 2010. Pentru bunurile/serviciile acordate cu 

titlu gratuit, pentru care se datorează TVA conform titlului VI - Taxa pe 

valoarea adăugată din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării 
de către Compania NaŃională "Romtehnica" - S.A. a contravalorii totale sau 

parŃiale a acestei taxe de la Ministerul Apărării NaŃionale, dar nu mai târziu 

de 31 august 2010. 

#CIN 
    *) Conform art. 1 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 8/2010 
(#M1), termenul de 31 august 2010, prevăzut la art. 1 din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 86/2009, se prorogă la data de 31 august 2011. 
 

#B 
    ART. 2 

    Prevederile art. 1 se aplică pentru livrările de bunuri, prestările de servicii 

şi donaŃiile efectuate până la data de 31 decembrie 2009. 

 

#CIN 

    NOTĂ: 
    Reproducem mai jos prevederile art. 2 şi art. 3 din OrdonanŃa de urgenŃă 
a Guvernului nr. 8/2010 (#M1). 
#M1 
    "ART. 2 
    Prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei 
pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii 
efectuate către Ministerul Apărării NaŃionale de către Compania NaŃională 
<<Romtehnica>> - S.A., care acŃionează în calitate de comisionar, în nume 
propriu, dar în contul Ministerului Apărării NaŃionale, intervine la data 
încasării de către Compania NaŃională <<Romtehnica>> - S.A. a 
contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate şi a taxei 
aferente acestora, dar nu mai târziu de data de 31 august 2011. Pentru 
bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit, pentru care se datorează TVA 
conform titlului VI <<Taxa pe valoarea adăugată>> din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe 



valoarea adăugată intervine la data încasării de către Compania NaŃională 
<<Romtehnica>> - S.A. a contravalorii totale sau parŃiale a acestei taxe de 
la Ministerul Apărării NaŃionale, dar nu mai târziu de data de 31 august 
2011." 

#M1 
    "ART. 3 
    Prevederile art. 2 se aplică pentru livrările de bunuri, prestările de 
servicii şi donaŃiile efectuate până la data de 31 decembrie 2010." 

 

#B 

                              -------------- 


