
EXPUNERE DE MOTIVE

Din informatiile fumizate de Institutu] National pentm Statistic^, lemnul de foe este 

principala sursa de mcalzire in Romania, numarul gospodariilor care se utilizeaza lemnul 
de foe ca mijloc de incMzire fiind de 3,415 milioane, respectiv 45,71% din totalul

A

gospodariilor inregistrate la nivel national. In mediul rural, numarul gospodariilor care 

utilizeaza acest mijloc de incalzire este de 2,773 milioane, respectiv 85% din totalul 
locuintelor rurale.

In perioada 2016 - 2019, avand in vedere si modificarile legislative aduse Codului 
Silvic, volumul de lemn de foe directionat de catre populatie s-a triplat, inregistrand o 

cre§tere de la aproximativ 788.400 nic in 2016, circa 1,034 milioane me in 2017, pana 

la 1,704 milioane me in 2018, din datele fumizate de Regia Nationala a Padurilor - 

Romsilva.
A

In prezent, pentm livrmle de lemn de foe catre populatie este aplicabila cota standard 

de TVA de 19%, ceea ce contribuie la cresterea pretului final al lemnului de foe. 
Livrarilor de masa lemnoasa din exploatari li se aplica aceeasi cota standard de TVA, cu 

mentiunea ca in aceste cazuri exista o serie de deductibilitati si facilitati, inaplicabile 

persoanelor fizice care achizitioneaza lemn de foe. Avand in vedere ca majoritatea 

persoanelor care achizitioneaza lemn de foe provin din mediu mral, disponibilitatile 

financiare fiind reduse, aplicarea unei cote de TVA la nivel maxim, la un pret de achizitie 

al lemnului de foe care variaza in anul 2019, intre 150 - 450 lei/mc (fara TVA).

In scopul cresterii gradului de conformare fiscala voluntara si pentm sustinerea 

populatie! care utilizeaza lemnul de foe ca resursa principala de incalzire, prezenta 

propunere legislativa aduce urmatoarele modificari la nivelul cotelor de TVA:

- incepand cu data de 1 ianuarie 2020 se instituie cota redusa de TVA de 5% pentm 

lemnul de foe.

Conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 

octombrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al 
Consiliului privind Nomenclatura tarifara §i statistica §i tariful vamal comun si a 

Ordinului nr. 309 din 24 febmarie 2014 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care 

se clasifica in nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale §i alte 

obiecte, lemnul de foe se incadreaza in categoria 4401 10 00 - Lemn de foe, sub forma



de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare din Nomenclatura tarifara 

si statistica.

Din punct de vedere bugetar, este oportun ca aceasta masura sa se implementeze 

mcepand cu data de 1 ianuarie 2020 coroborat cu masura reducerii cotei standard de 

TVA de la 19% la 16% si instituirea cotei reduse de TVA de 5% pentru produse 

alimentare, pentru ca resurse financiare sa fie global incluse in Legea bugetului pentru 

anul 2020.

Masura reducerii cotei standard de TVA pentru lemnul de foe livrat catre persoanele 

fizice este in concordanta cu nivelul cotelor TVA in statele membre, cum ar fi: Belgia - 
6%, Franta -10%, Lituania 9%, Germania - 7%, Cehia -15% conform datelor Eurostat^.

Modificarea propusa de diminuare a cotei de TVA pentru achizitia de lemn de foe de 

catre persoanele fizice va avea urmare directa reducerea nivelului de cheltuieli 
gospodaresti si sustinerea cresterii nivelului de trai. In plus, masura propusa va avea ca 

efect reducerea cantitatii de lemn taiat ilegal la nivel national.

^httPs://ec.europa.eu/taxation customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how vat works/rates/vat
rates en.pdf

httPs://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat





