
Codul fiscal: 

    Regimul special pentru aurul de investitii 

    Art. 152^3. - (1) Aurul de investitii inseamna: 

    a) aurul, sub forma de lingouri sau plachete acceptate/cotate 

pe pietele de metale pretioase, avand puritatea minima de 

9950/00, reprezentate sau nu prin hartii de valoare, cu exceptia 

lingourilor sau plachetelor cu greutatea de cel mult 1 g; 

    b) monedele de aur care indeplinesc urmatoarele conditii: 

    1. au titlul mai mare sau egal cu 9000/00; 

    2. sunt reconfectionate dupa anul 1800; 

    3. sunt sau au constituit moneda legala de schimb in statul 

de origine; si 

    4. sunt vandute in mod normal la un pret care nu depaseste 

valoarea de piata libera a aurului continut de monede cu mai mult 

de 80%; 

    (2) Nu intra in sfera prezentului articol monedele vandute in 

scop numismatic. 

    (3) Urmatoarele operatiuni sunt scutite de taxa: 

    a) livrarile, achizitiile intracomunitare si importul de aur 

de investitii, inclusiv investitiile in hartii de valoare, pentru 

aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat in conturi de 

aur si cuprinzand mai ales imprumuturile si schimburile cu aur 

care confera un drept de proprietate sau de creanta asupra 

aurului de investitii, precum si operatiunile referitoare la 

aurul de investitii care constau in contracte la termen futures 

si forward, care dau nastere unui transfer al dreptului de 

proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii; 

    b) serviciile de intermediere in livrarea de aur de 

investitii, prestate de agenti care actioneaza in numele si pe 

seama unui mandant. 

    (4) Persoana impozabila care produce aurul de investitii sau 

transforma orice aur in aur de investitii poate opta pentru 

regimul normal de taxa pentru livrarile de aur de investitii 

catre alta persoana impozabila, care in mod normal ar fi scutite, 

conform prevederilor alin. (3) lit. a). 

    (5) Persoana impozabila care livreaza in mod curent aur in 

scopuri industriale poate opta pentru regimul normal de taxa, 

pentru livrarile de aur de investitii prevazut la alin. (1) lit. 

a) catre alta persoana impozabila, care in mod normal ar fi 

scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a). 

    (6) Intermediarul care presteaza servicii de intermediere in 

livrarea de aur, in numele si in contul unui mandant, poate opta 

pentru taxare, daca mandantul si-a exercitat optiunea prevazuta 

la alin. (4). 

    (7) Optiunile prevazute la alin. (4)-(6) se exercita printr-o 

notificare transmisa organului fiscal competent. Optiunea intra 

in vigoare la data inregistrarii notificarii la organele fiscale 

sau la data depunerii acesteia la posta, cu confirmare de 

primire, dupa caz, si se aplica tuturor livrarilor de aur de 

investitii efectuate de la data respectiva. In cazul optiunii 

exercitate de un intermediar, optiunea se aplica pentru toate 

serviciile de intermediere prestate de respectivul intermediar in 



beneficiul aceluiasi mandant care si-a exercitat optiunea 

prevazuta la alin. (5). In cazul exercitarii optiunilor prevazute 

la alin. (4)-(6), persoanele impozabile nu pot reveni la regimul 

special. 

    (8) In cazul in care livrarea de aur de investitii este 

scutita de taxa, conform prezentului articol, persoana impozabila 

are dreptul sa deduca: 

    a) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile de aur de 

investitii efectuate de la o persoana care si-a exercitat 

optiunea de taxare; 

    b) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile 

intracomunitare sau importul de aur, care este ulterior 

transformat in aur de investitii de persoana impozabila sau de un 

tert in numele persoanei impozabile; 

    c) taxa datorata sau achitata, pentru serviciile prestate in 

beneficiul sau, constand in schimbarea formei, greutatii sau 

puritatii aurului, inclusiv aurului de investitii. 

    (9) Persoana impozabila care produce aur de investitii sau 

transforma aurul in aur de investitii are dreptul la deducerea 

taxei datorate sau achitate pentru achizitii legate de productia 

sau transformarea aurului respectiv. 

    (10) Pentru livrarile de aliaje sau semifabricate din aur cu 

titlul mai mare sau egal cu 3250/00, precum si pentru livrarile 

de aur de investitii, efectuate de persoane impozabile care si-au 

exercitat optiunea de taxare catre cumparatori persoane 

impozabile, cumparatorul este persoana obligata la plata taxei, 

conform normelor. 

    (11) Persoana impozabila care comercializeaza aur de 

investitii va tine evidenta tuturor tranzactiilor cu aur de 

investitii si va pastra documentatia care sa permita 

identificarea clientului in aceste tranzactii. Aceste evidente se 

vor pastra minimum 5 ani de la sfarsitul anului in care 

operatiunile au fost efectuate. 

 

    Norme metodologice: 

    65. (1) In scopul implementarii art. 152^3 alin. (1) din 

Codul fiscal, greutatile acceptate pe pietele de lingouri cuprind 

cel putin urmatoarele unitati si greutati: 

*T* 

        Unitate                 Greutati tranzactionale 

        Kg                           12,5/1 

        Gram                         500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 

        Uncie (loz=31,1035 g)        100/10/5/1/˝/Ľ 

        Tael (1 tael= 1,193 oz) (unitate de masura chinezeasca) 

10/5/1 

        Tola (10 tolas= 3,75 oz)(uniate de masura, indiana) 10 

*ST* 

 

    (2) In sensul art. 152^3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Codul 

fiscal, prin monede reconfectionate dupa anul 1800, se intelege 

monedele care sunt batute dupa anul 1800. 



    (3) Notificarea prevazuta la art. 152^3 alin. (7) din Codul 

fiscal, trebuie sa fie efectuata anterior operatiunilor carora le 

este aferenta si trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: 

    a) prevederile legale in baza caruia este efectuata, precum 

si daca persoana impozabila exercita optiunea in calitate de 

furnizor sau de intermediar; 

    b) numele si codul de inregistrare in scopuri de TVA al 

persoanei impozabile in beneficiul careia s-au efectuat sau se 

vor efectua livrarile, precum si baza de impozitare a acestora. 

    (4) În aplicarea prevederilor art. 152^3 alin. (10) din Codul 

fiscal cumpărătorul, persoană impozabilă înregistrată în scopuri 

de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, este persoana obligată 

la plata taxei pentru: 

    a) livrările în interiorul ţării de aliaje sau semifabricate 

din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 la mie; 

    b) livrările de aur de investiţii efectuate în interiorul 

ţării de persoane impozabile care şi-au exercitat opţiunea de 

taxare pentru respectivele livrări. 

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

    Alin. (4) al pct. 65 din Normele metodologice de aplicare a 

art. 152^3 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 27 al 

literei E a art. I din HOTĂRÂREA nr. 150 din 23 februarie 2011, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011. 

 

    (5) Regulile de aplicare a taxării inverse prevăzute la art. 

160 din Codul fiscal se aplică în mod corespunzător şi în 

situaţiile prevăzute la art. 153 alin. (10) din Codul fiscal. 

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

    Alin. (5) al pct. 65 din Normele metodologice de aplicare a 

art. 152^3 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 28 al 

literei E a art. I din HOTĂRÂREA nr. 150 din 23 februarie 2011, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011. 

 

     


