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COMUNICAT DE PRESĂ 
Clarificări privind decontarea TVA pentru proiectele de investiții  

în infrastructura de irigații finanțate prin PNDR 2020  

 

 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prezintă o serie de clarificări privind 

depunerea proiectelor de investiții în infrastructura de irigații de către Organizaţiile Utilizatorilor 

de Apă pentru Irigaţii (OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).  

 

 „Rolul principal al Agenției este de a facilita accesul solicitanților la fonduri 

europene, contribuind prin intermediul proiectelor finanțate la dezvoltarea pe termen lung a 

mediului rural, obiectivul comun al Agenției și al beneficiarilor PNDR 2020.  

 În acest sens, venim acum cu o serie de clarificări privind declararea și decontarea 

TVA pentru OUAI-urile care doresc să obțină finanțare prin submăsura 4.3 și care ne-au semnalat 

anumite neclarități în înțelegerea prevederilor legale care reglementează aspectele de ordin 

tehnic.” a menționat Adrian CHESNOIU, Directorul general al Agenției pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale. 

 

 Beneficiarii componentei infrastructură de irigații din cadrul sM 4.3, respectiv 

Organizaţiile sau Federațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, sunt persoane juridice de 

utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 138/ 2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată.  

 

 „Beneficiarii pot să fie înregistrați în scopuri de TVA, însă aceasta este opțiunea 

acelei organizații, conform legislației fiscale din România. Trebuie ținut cont de faptul că 

înregistrarea în scop de TVA nu este o condiție obligatorie pentru OUAI-urile care intenționează 

să depună proiecte prin submăsura 4.3 – infrastructura de irigații.” a precizat Adrian CHESNOIU. 

 

Conform fișei sM 4.3 din PNDR 2020, printre cheltuielile neeligibile, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului 1303/ 2013, se numără și taxa pe valoare adăugată, cu excepţia 

cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare.  

În cazul în care OUAI-ul solicită ANAF decontarea TVA (fiind plătitor de TVA), 

valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA este cheltuială neeligibilă din 

FEADR și, de asemenea, nu se încadrează în mecanismul de plată prevăzut de OUG nr. 49/ 2015. 
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Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferentă cheltuielilor 

eligibile purtătoare de TVA poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile din bugetul 

indicativ al cererii de finanțare, proporțional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil 

și în limita sprijinului public nerambursabil maxim admis conform ghidului solicitantului. 

 

În situația în care beneficiarii se încadrează în prevederile art. 43 alin. 1 din OUG nr. 

49/2015 cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de rambursarea TVA din 

bugetul statului, proporțional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil prevăzut în 

Contractul de finanțare. În acest caz, este necesară încheierea unui act adițional la Contractul de 

finanțare pentru angajarea sumelor reprezentând valoarea maximă a TVA ce poate fi 

rambursată de AFIR din bugetul statului.  

 

Menționăm că OUAI-urile constituite conform legii, care au încheiat contracte de 

finanțare cu AFIR, se încadrează în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 și 

pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului. Potrivit art. 43 alin.(3), în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

dacă această categorie de beneficiari își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea 

adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR, au 

obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, 

a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit ordonanței de urgență amintite, în 

condițiile stabilite prin normele metodologice. 
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