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aprilie 2019    
                                                                             

Monitorul Oficial
numărul 249 din 1

aprilie 2019

   Hotărârea nr. 172/2019  pentru completarea art. 10 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei
scheme  de  ajutor  de  stat  pentru  reducerea  accizei  la
motorina utilizată în agricultură

Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2019 este de 580.000,00
mii  lei  şi  se asigură de la  bugetul  de stat,  în limita prevederilor  bugetare
aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019.

  Hotărârea nr.  173/2019  pentru completarea art.  14 din
Hotărârea  Guvernului  nr.  748/2018  privind  instituirea  unei
scheme  de  ajutor  de  stat  pentru  reducerea  accizei  la
motorina utilizată în acvacultură

 Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2019 este de 5.100,00
mii  lei  şi  se asigură de la  bugetul  de stat,  în limita prevederilor  bugetare
aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019.

Monitorul Oficial
numărul 256 din 3

aprilie 2019

 Norma  nr.  6/2019 privind  modificarea  şi  completarea
Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare  anuale  individuale  şi  situaţiile  financiare  anuale
consolidate  ale  entităţilor  care  desfăşoară  activitate  de
asigurare şi/sau reasigurare

Reglementările  contabile  privind  situaţiile  financiare  anuale  individuale  şi
situaţiile  financiare  anuale  consolidate  ale  entităţilor  care  desfăşoară
activitate de asigurare şi/sau reasigurare  prevăd următoarele:
    a) formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale;
    b) principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din
evidenţă  şi  prezentare  a  elementelor  în  situaţiile  financiare  anuale
individuale;
   c)  regulile de întocmire,  aprobare,  auditare,  potrivit  legii,  şi  publicare a
situaţiilor financiare anuale;
     d) planul de conturi;
   e)  conţinutul  şi  funcţiunea conturilor  contabile  aplicabile  entităţilor  care
desfăşoară activitate de asigurare şi/sau de reasigurare;
   f)  regulile  privind întocmirea situaţiilor  financiare anuale consolidate de
către  societăţile  de  asigurare  şi/sau  reasigurare,  în  calitate  de  societăţi-
mame;

                                                                                                                                             

pag. 1/15
.



                                                                                                               
                     
               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                         

               Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                     
               Direcția Generala Regionala a Finanțelor 
               Publice Brașov  
                   Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili                                                                                                                                      

 
B-dul M. Kogălniceanu numărul 7, 

                                                                                                                                                                                                                        Braşov - 500090                                                          
                

    g) formatul situaţiilor financiare interimare.
  Reglementările  se  aplică  împreună  cu  Legea  contabilităţii  nr.  82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  În situaţia societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare administrate în sistem
dualist,  referirile  din  cadrul  prezentelor  reglementări  la  «administratori»  şi
«consiliu de administraţie» se citesc ca referiri la «membrii directoratului» şi,
respectiv, «directorat».

Monitorul Oficial
numărul 269 din 9

aprilie 2019

  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1908/2019
pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului  ministrului
economiei  şi  finanţelor  nr.  2.007/2008  privind  aprobarea
componenţei  Comisiei  pentru  autorizarea  operatorilor
economici  din  domenii  cu  reglementări  specifice  şi  a
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  acesteia,
precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării
unităţilor emitente de tichete

Se modifică şi se completează Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.
2.007/2008  privind  aprobarea  componenţei  Comisiei  pentru  autorizarea
operatorilor  economici  din  domenii  cu  reglementări  specifice  şi  a
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  acesteia,  precum  şi  a
Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu
modificările şi completările ulterioare. 
  Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate
care garantează buna funcţionare a sistemului  voucherelor  de vacanţă şi
care,  în  perioada  de  valabilitate  a  autorizaţiei,  schimbă  oricare  dintre
furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate cu atribuţii de
management  al  domeniilor  reglementate  specific  din  cadrul  Ministerului
Finanţelor  Publice,  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  încheierii  noului
contract de prestări servicii.
  Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate
care  garantează  buna  funcţionare  a  sistemului  tichetelor  sociale  pentru
grădiniţă şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei,  schimbă oricare
dintre  furnizorii  de  servicii  notifică  acest  lucru  direcţiei  de  specialitate  cu
atribuţii  de  management  al  domeniilor  reglementate  specific  din  cadrul
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii
noului contract de prestări servicii. 

  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1909/2019
pentru  aprobarea  criteriilor  referitoare  la  autorizarea
funcţionării  unităţilor  emitente  de  bilete  de  valoare,  a
componenţei  şi  procedurii  de  lucru  a  Comisiei  pentru
autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum
şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018
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privind  acordarea  biletelor  de  valoare,  aprobate  prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018

  Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de bilete
de  valoare  nu  pot  fi  autorizate  în  situaţia  în  care  înregistrează  obligaţii
restante  la  bugetul  general  consolidat,  aşa cum acestea sunt  definite  de
Legea nr.  207/2015 privind  Codul  de  procedură fiscală,  cu modificările  şi
completările ulterioare.
  În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1), direcţia de
specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din
care  să  rezulte  că  nu  înregistrează  obligaţii  fiscale  restante  existente  în
evidenţele  fiscale.  Solicitarea  eliberării  certificatului  de  atestare  fiscală,
precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de
atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor
publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care
desfăşoară activităţi  de schimb valutar  pe teritoriul  României,  altele decât
cele  care  fac  obiectul  supravegherii  Băncii  Naţionale  a  României,  cu
modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în
funcţie de tipul biletului de valoare.
  Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de bilete
de  valoare  nu  pot  fi  autorizate  în  situaţia  în  care
acestea/administratorul/directorul  economic  şi/sau  financiar  înregistrează
fapte în cazierul fiscal.   

Monitorul Oficial
numărul 273 din
10 aprilie 2019

 Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  857/2019 privind  modificarea
Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală  nr.  4.156/2017  pentru  aprobarea  informaţiilor
conţinute în registrul  naţional  de evidenţă a aparatelor  de
marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele
municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura
de înregistrare a acestora

 Se  modifică   Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală nr.  4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor  conţinute în registrul
naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în
judeţe  şi  în  sectoarele  municipiului  Bucureşti,  precum  şi  metodologia  şi
procedura de înregistrare a acestora.
 Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare, după
caz, înregistrează informaţii privind schimbări ale stării sau situaţiei, precum
şi livrarea/achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale, prin completarea
«Formularului  pentru  înregistrarea  unor  schimbări  privind  starea/situaţia,
precum şi livrarea/achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale»
 Ori  de  câte  ori  intervin  schimbări  privind  situaţia  aparatului  de  marcat
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electronic  fiscal,  utilizatorii  informează  organul  fiscal  competent  prin
transmiterea notificării.
  "Formularul  pentru  înregistrarea  unor  schimbări  privind  starea/situaţia
aparatelor  de  marcat  electronice  fiscale"  se  transmite  organului  fiscal
competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una
dintre  situaţiile:  furat/dispărut/distrus/dezmembrat  pentru  piese  de  schimb
exportat/livrat  intracomunitar/exportat  temporar/reexportat,  sau  de  la  data
ieşirii din gestiune, după caz, de la data intrării în gestiune a aparatelor de
marcat  livrate sau achiziţionate,  pe baza documentelor  întocmite în acest
scop în conformitate cu prevederile legale.
  Pentru completarea şi transmiterea formularelor, producătorul, importatorul,
persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii
Europene  aparate  de  marcat  electronice  fiscale,  respectiv  distribuitorul
autorizat, precum şi unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service
desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele
condiţii:
    a) deţin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui
contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana
juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene
aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau
cu unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service;
    b) deţin certificat digital calificat emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică.

Monitorul Oficial
numărul 274 din
10 aprilie 2019

   Ordinul  Ministrului  Finanţelor Publice nr.  1957/2019
privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II
pct.  1  -  1^3  din  Legea  nr.  145/2018  pentru  aprobarea
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  18/2018  privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative

 Entităţile  nerezidente  organizatoare  ale  Turneului  final  al  Campionatului
European  de  Fotbal  2020  confirmă  persoanele  juridice  străine,  inclusiv
filialele nerezidente ale entităţilor organizatoare, persoanele juridice române
şi  persoanele  fizice  nerezidente  implicate  în  pregătirea,  organizarea  şi
desfăşurarea turneului, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului
sau  actului  prin  care  se  dovedeşte  implicarea  acestora  în  activităţile
turneului.
  Confirmarea  fiecărei  persoane  implicate  în  pregătirea,  organizarea  şi
desfăşurarea turneului  se realizează de către entităţile  organizatoare prin
transmiterea către Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi din
cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi, după
caz,  către  plătitorul  de  venit  din  România  persoană  juridică  română  a
următoarelor informaţii:
    a) în cazul persoanelor juridice străine, inclusiv al filialelor nerezidente ale
entităţilor nerezidente organizatoare: denumirea, codul de identificare fiscală
din statul străin, statul de rezidenţă, natura şi perioada activităţii desfăşurate/
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serviciului  prestat  în  România,  locul  unde  se  desfăşoară  activitatea/se
prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului;
    b) în cazul persoanelor juridice române: denumirea, codul de identificare
fiscală,  natura  şi  perioada  activităţii  desfăşurate/serviciului  prestat  în
România,  locul  unde  se  desfăşoară  activitatea/se  prestează  serviciul,
numărul şi data încheierii contractului;
   c)  în cazul  persoanelor  fizice nerezidente:  numele şi  prenumele,  codul
numeric personal sau codul de identificare fiscală din statul străin, statul de
rezidenţă,  natura  şi  perioada  activităţii  desfăşurate/serviciului  prestat  în
România,  locul  unde  se  desfăşoară  activitatea/se  prestează  serviciul,
numărul şi data încheierii contractului.
Confirmarea informaţiilor prevăzute la art. 2 se realizează prin completarea şi
depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 din ordin.
   În situaţia în care survin modificări în cuprinsul informaţiilor transmise de
entităţile  nerezidente  organizatoare  ale  Turneului  final  al  Campionatului
European  de  Fotbal  2020,  acestea  vor  fi  comunicate  către  Administraţia
Fiscală  pentru  Contribuabili  Nerezidenţi  din  cadrul  Direcţiei  Generale
Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, nu mai târziu de 30 de zile de la
data la care acestea s-au produs.
 Informaţiile  privind  confirmarea  persoanelor  juridice  străine,  inclusiv  a
filialelor nerezidente ale entităţilor nerezidente organizatoare, a persoanelor
juridice  române,  a  persoanelor  fizice  nerezidente,  implicate  în  pregătirea,
organizarea  şi  desfăşurarea  turneului  se  transmit  de  către  entităţile
nerezidente organizatoare ale turneului prin poştă cu confirmare de primire
sau  se  depun  la  registratura  Administraţiei  Fiscale  pentru  Contribuabili
Nerezidenţi  din  cadrul  Direcţiei  Generale  Regionale  a  Finanţelor  Publice
Bucureşti.
  Administraţia Fiscală pentru Contribuabili  Nerezidenţi  din cadrul Direcţiei
Generale  Regionale  a  Finanţelor  Publice  Bucureşti  organizează  evidenţa
persoanelor implicate în activităţile Turneului final al Campionatului European
de  Fotbal  2020  pe  teritoriul  României,  într-un  registru  care  se  conduce
informatizat.

Monitorul Oficial
numărul 282 din
12 aprilie 2019

 Hotărârea Guvernului nr. 213/2019 pentru modificarea şi
completarea  titlului  VII  "Taxa  pe  valoarea  adăugată"  din
Normele  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1/2016

Se modifică şi  se completează Titlul  VII  "Taxa pe valoarea adăugată" din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial
al  României,  Partea  I,  nr.  22  din  13  ianuarie  2016,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
 La punctul 23 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   b) în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări
către clientul său, în cadrul aceluiaşi contract sau aceleiaşi tranzacţii, trebuie
să  se  determine  dacă  există  o  operaţiune  principală  şi  alte  operaţiuni
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accesorii sau dacă fiecare operaţiune poate fi considerată independentă. O
livrare/prestare trebuie să fie  considerată ca accesorie unei  livrări/prestări
principale dacă nu constituie pentru client un scop în sine, ci un mijloc de a
beneficia în cele mai bune condiţii de livrarea/prestarea principală realizată
de furnizor/prestator. Operaţiunile accesorii beneficiază de tratamentul fiscal
al  operaţiunii  principale  referitoare,  printre  altele,  la  locul  livrării/prestării,
cotele, scutirile, ca şi livrarea/prestarea de care sunt legate. În acest sens s-a
pronunţat  şi  Curtea  Europeană  de  Justiţie  în  Cauza  C-349/96  Card
Protection Plan şi în cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.
 La punctul 37, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri
supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA, la un preţ
total, şi nu se poate stabili  o operaţiune principală, se aplică cota de TVA
corespunzătoare  fiecărui  bun,  în  măsura  în  care  bunurile  care  compun
pachetul pot fi separate, în caz contrar se consideră că are loc o operaţiune
complexă unică,  aplicându-se cota  standard  de TVA la  valoarea totală  a
pachetului.  Se  exceptează  bunurile  acordate  gratuit  în  vederea  stimulării
vânzărilor în condiţiile prevăzute la pct. 7 alin. (10) lit. a).
    Exemplul 1: La vânzarea unui coş care are un preţ total, care cuprinde atât
produse alimentare, cât şi băuturi alcoolice şi produse cosmetice, se aplică
cota de TVA aferentă fiecărui produs în parte, în măsura în care bunurile
care compun coşul pot fi separate, în caz contrar aplicându-se cota standard
de TVA la valoarea totală a coşului.
    Exemplul 2: La vânzarea unui aragaz, dacă comerciantul oferă gratuit un
pachet de spaghete, se consideră că acesta este acordat gratuit, în scopul
stimulării vânzărilor, iar cota aplicabilă pentru vânzarea aragazului este de
19%."
  La punctul 38, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8),
cu următorul cuprins:
    (8)  În  situaţia  în  care  se  comercializează  un  pachet  care  cuprinde
bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA
şi se poate stabili o operaţiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului
este cota de TVA aplicabilă operaţiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit.
b), chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un
consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie poate fi identificat,
astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-463/16
Stadion Amsterdam CV.

Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1948/2019
privind  aprobarea  Deciziei  Comisiei  fiscale  centrale  nr.
1/2019

   În cazul operaţiunilor de schimb valutar de cumpărare valută de către casa
de schimb valutar prin plata către client a unei sume în lei, condiţia prevăzută
la  art.  6  alin.  (1)  lit.  c)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  10/2015  pentru
organizarea Loteriei  bonurilor  fiscale,  aprobată cu modificări  şi  completări
prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, respectiv "are valoarea
totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă conform art.
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2 alin. (1) lit. a)", se consideră a fi îndeplinită în situaţia în care pe bonul fiscal
este înscrisă valoarea în lei plătită clientului, egală cu valoarea extrasă.

Monitorul Oficial
numărul 284 din
15 aprilie 2019

 Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1998/2019
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
şi  depunerea  situaţiilor  financiare  trimestriale  şi  a  unor
raportări  financiare  lunare  ale  instituţiilor  publice  în  anul
2019,  precum  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  altor
norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

  Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare  trimestriale  şi  a  unor  raportări  financiare  lunare  ale  instituţiilor
publice  în  anul  2019,  precum şi  pentru  modificarea  şi  completarea  altor
norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.
   Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice la finalul trimestrelor I, II
şi III în anul 2019 se compun din: bilanţ, cont de rezultat patrimonial, situaţia
fluxurilor  de trezorerie,  conturi  de  execuţie  bugetară şi  anexe la  situaţiile
financiare care includ politici contabile şi note explicative.
    Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la
nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 285 din
15 aprilie 2019

  Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  942/2019 pentru  aprobarea
Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de
debitorii aflaţi în procedura insolvenţei

  Procedura de cesiune a creanţelor bugetare se aplică debitorilor aflaţi în
procedura  insolvenţei  potrivit  Legii  nr.  85/2014  privind  procedurile  de
prevenire  a  insolvenţei  şi  de  insolvenţă,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  precum  şi  altor  acte  normative  în  baza  cărora  s-a  declanşat
procedura insolvenţei.
  Procedura de cesiune a creanţelor bugetare poate fi iniţiată de creditorul
bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de
creanţe cu creanţe bugetare, denumit în continuare organ fiscal.
  Fac obiectul cesiunii creanţele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul
definitiv  de  creanţe,  rămase  nestinse  la  data  încheierii  contractului  de
cesiune.
    Cesiunea creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
   a)  preţul  cesiunii  este  cel  puţin  egal  cu  valoarea creanţelor  bugetare,
asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul
definitiv de creanţe;
    b) plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se realizează
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într-o  perioadă  de  maximum  3  ani  de  la  data  încheierii  contractului  de
cesiune;
    c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanţei;
   d) constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează
integral până la data încheierii contractului de cesiune.
    Prin justificarea unui interes public se poate înţelege:
    a) justificarea necesităţii cesiunii creanţei în vederea menţinerii scopului
pentru care cesionarul a fost autorizat/contractat de o autoritate sau instituţie
publică să presteze un serviciu public şi care se află sub supravegherea şi
controlul unei autorităţi sau instituţii publice;
    b)  justificarea necesităţii  cesiunii  creanţei ca fiind de interes public, în
vederea  rezolvării  oricăror  probleme,  fapte  sau  evenimente  locale  ori
naţionale cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii;
    c)  orice alte  justificări  din  partea cesionarului,  relevante în dovedirea
interesului public privind cesiunea creanţei.

Monitorul Oficial
numărul 296 din
17 aprilie 2019

   Legea  nr.  60/2019 pentru  modificarea  şi  completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  La articolul 266 alineatul (1), punctul 28 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
 "Serviciile furnizate pe cale electronică includ, în special, serviciile prevăzute
în anexa II la Directiva 112 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului  din 15 martie 2011 de stabilire a
măsurilor  de punere în aplicare a Directivei  2006/112/CE privind  sistemul
comun  al  taxei  pe  valoarea  adăugată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare. În cazul în care prestatorul unui serviciu şi clientul său comunică
prin  intermediul  poştei  electronice,  acest  lucru  nu  înseamnă,  în  sine,  că
serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronică;"
După articolul 274 se introduce un nou articol, articolul 274^1, cu următorul
cuprins:
    Dispoziţii comune livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii
    (1) În sensul prezentului titlu, se aplică următoarele definiţii:
    a) cupon valoric înseamnă un instrument care presupune obligaţia de a-l
accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de
bunuri sau prestări de servicii şi care presupune indicarea bunurilor sau a
serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităţilor potenţialilor
furnizori/prestatori  ai  acestora,  fie  pe  instrumentul  în  sine,  fie  în  cadrul
documentaţiei aferente, inclusiv în cadrul termenilor şi condiţiilor de utilizare
a instrumentului;
    b) cupon valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul
căruia  locul  livrării  bunurilor  sau  al  prestării  serviciilor  la  care  se  referă
cuponul  valoric  şi  TVA  datorată  pentru  acele  bunuri  sau  servicii  sunt
cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric;
    c) cupon valoric cu utilizări multiple înseamnă un cupon valoric, altul decât
un cupon valoric cu utilizare unică.
    (2) Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o
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persoană impozabilă care acţionează în nume propriu se consideră a fi o
livrare  a  bunurilor  sau  o  prestare  a  serviciilor  la  care  se  referă  cuponul
valoric. Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în
schimbul unui cupon valoric cu utilizare unică acceptat drept contrapartidă
sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, nu se consideră a fi o
tranzacţie  independentă,  pentru partea  contrapartidei  acoperită  de cupon.
Pentru partea contrapartidei  care nu este acoperită de cuponul valoric cu
utilizare unică se consideră că are loc o tranzacţie independentă.
    (3) În cazul în care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciilor nu este
persoana impozabilă care, acţionând în nume propriu, a emis cuponul valoric
cu utilizare unică, se consideră că furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a
prestat serviciile la care se referă cuponul valoric către persoana impozabilă
care a emis în nume propriu cuponul, la data la care este utilizat cuponul.
    (4) În cazul în care transferul unui cupon valoric cu utilizare unică este
realizat de un intermediar - persoană impozabilă care acţionează în numele
altei  persoane  impozabile,  respectivul  transfer  se  consideră  a  fi  livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric, efectuată
de persoana impozabilă în numele căreia acţionează intermediarul.
    (5) Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în
schimbul unui cupon valoric cu utilizări multiple acceptat drept contrapartidă
sau  parte  a  contrapartidei  de  către  furnizor/prestator,  intră  în  sfera  TVA
potrivit  art.  268,  în timp ce fiecare transfer anterior  al  respectivului  cupon
valoric cu utilizări multiple nu intră în sfera TVA.
    (6) În cazul în care cuponul valoric cu utilizări multiple este transferat de o
persoană  impozabilă,  alta  decât  persoana  impozabilă  care  efectuează
operaţiunea în sfera TVA potrivit  alin.  (5),  orice prestare de serviciu care
poate fi identificată, cum ar fi serviciile de distribuţie sau de promovare, intră
în sfera TVA."
    La articolul 278, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele
(8) - (12), cu următorul cuprins:
    "(8) Prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
    a) prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, îşi are domiciliul stabil
sau reşedinţa obişnuită într-un singur stat membru;
    b) sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, îşi
au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în orice stat membru, altul decât
statul membru prevăzut la lit. a);
   c) valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menţionate la lit. b) nu depăşeşte,
în anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în
moneda naţională şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic
precedent.
    (9) Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la alin. (8)
lit.  c)  este  depăşit,  prevederile  alin.  (5)  lit.  h)  se  aplică  de  la  momentul
respectiv.
    (10) Prestatorii menţionaţi la alin. (8) care sunt stabiliţi sau, dacă nu sunt
stabiliţi, îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în România au dreptul
de a opta ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile alin.
(5) lit. h). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici.
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   (11) ANAF ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de
către persoana impozabilă a condiţiilor prevăzute la alin. (8) - (10).
    (12) Valoarea echivalentă în moneda naţională a statelor membre a sumei
menţionate la  alin.  (8)  lit.  c)  se calculează prin  aplicarea ratei  de schimb
publicate  de  Banca  Centrală  Europeană  la  data  adoptării  Directivei  (UE)
2017/2.455 a Consiliului  din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei
2006/112/CE  şi  a  Directivei  2009/132/CE  în  ceea  ce  priveşte  anumite
obligaţii  privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările  de servicii  şi
vânzările  de  bunuri  la  distanţă.  Pentru  România,  valoarea echivalentă  în
moneda naţională este de 46.337 lei."
La articolul 314, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(3)  În  cazul  în  care  o  persoană  impozabilă  nestabilită  în  Uniunea
Europeană optează pentru regimul special şi alege România ca stat membru
de înregistrare, la data începerii operaţiunilor taxabile, persoana respectivă
trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii la
organul  fiscal  competent.  Declaraţia  trebuie  să  conţină  următoarele
informaţii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poştală, adresele
electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul naţional de înregistrare
fiscală, după caz, precum şi o declaraţie prin care se confirmă că persoana
nu şi-a stabilit sediul activităţii economice pe teritoriul Uniunii Europene şi nu
dispune  de  un  sediu  fix  pe  teritoriul  acesteia.  Modificările  ulterioare  ale
datelor din declaraţia de înregistrare trebuie aduse la cunoştinţa organului
fiscal competent, pe cale electronică."
    7. La articolul 319 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă,
litera d), cu următorul cuprins:
    "d) prin excepţie de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor
aplicabile în statul membru în care este înregistrat prestatorul care utilizează
unul dintre regimurile speciale menţionate la art. 314 şi 315."

Monitorul Oficial
numărul 299 din
18 aprilie 2019

 Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  2021/2019
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
116/2019  privind  stabilirea  fondului  anual  de  premiere
pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru
extragerile  lunare  aferente  anului  2019,  precum şi  pentru
organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor
fiscale

  Se  modifică  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  116/2019  privind
stabilirea  fondului  anual  de  premiere  pentru  Loteria  bonurilor  fiscale,
repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum
şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale.
   În data de 27 aprilie 2019 se organizează o extragere ocazională a Loteriei
bonurilor  fiscale,  la  care  participă  bonurile  fiscale  emise  în  intervalul
calendaristic cuprins între data de 21 ianuarie şi data 31 martie 2019 care
îndeplinesc  condiţiile  prevăzute  de  Ordonanţa  Guvernului  nr.  10/2015,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările
ulterioare.
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   În data de 22 decembrie 2019 se organizează o extragere ocazională a
Loteriei bonurilor fiscale, la care participă bonurile fiscale emise în intervalul
calendaristic cuprins între data de 1 aprilie şi data de 6 decembrie 2019 care
îndeplinesc  condiţiile  prevăzute  de  Ordonanţa  Guvernului  nr.  10/2015,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările
ulterioare.
  Fondul de premiere alocat extragerilor din data de 27 aprilie 2019, respectiv
22  decembrie  2019,  este  de  1.000.000  lei  pentru  fiecare  extragere
ocazională.
   Fondul  de premiere se majorează cu sumele necesare rotunjirii  valorii
câştigului aferent unui bon fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
166/2015, cu completările ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 303 din
18 aprilie 2019

 Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  1086/2019 privind  modificarea
Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală  nr.  819/2019  pentru  aprobarea  Procedurii  privind
organizarea  Registrului  entităţilor/unităţilor  de  cult  pentru
care se acordă deduceri  fiscale, precum şi a modelului  şi
conţinutului unor formulare

 Se modifică  Anexa  nr.  1  la  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  819/2019  pentru  aprobarea  Procedurii  privind
organizarea  Registrului  entităţilor/unităţilor  de  cult  pentru  care  se  acordă
deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
 "Cererea  de  înscriere/radiere  în/din  Registrul  entităţilor/unităţilor  de  cult
pentru  care  se  acordă  deduceri  fiscale"  se  soluţionează  în  termen  de
maximum  5  zile  de  la  depunere,  de  către  compartimentul  cu  atribuţii  în
gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului
fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea/unitatea
de cult, denumit în continuare compartiment de specialitate.
  Compartimentul de specialitate (registru PJ) va solicita compartimentului
evidenţă pe plătitori informaţii privind eventualele obligaţii fiscale restante ale
solicitantului cel târziu în ziua următoare cererii (anterior termenul era de 2
zile).
  Compartimentul evidenţă pe plătitori va transmite răspunsul în maximumo zi
de la solicitare (anterior termenul era de 2 zile).
  ONG-ul/unitatea de cult care îndeplineşte condiţiile va fi înscrisă în registru
cu data aprobării deciziei (anterior era „cu data comunicării deciziei”).

Monitorul Oficial
numărul 309 din
19 aprilie 2019

  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2019 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

   Se modifică şi se completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
    Niciun  zilier  nu  poate  presta  activităţi  pentru  acelaşi  beneficiar  pe  o
perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic,
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cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii
animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor,
cabalinelor,  activităţi  sezoniere  în  cadrul  grădinilor  botanice  aflate  în
subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul
acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an
calendaristic.
   La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de
evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind
evidenţa  zilierilor.  Sistemul  informatic  aferent  Registrului  electronic  de
evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii.
Remuneraţia  primită  de  zilier  pentru  activitatea  prestată  este  supusă
impozitului  pe venit  (10%),  conform prevederilor  Codului  fiscal.  Calculul,
plata şi declararea impozitului pe venit sunt în sarcina beneficiarului.
   Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia
asiguratorie pentru muncă (CAM).
   Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri  se datorează
contribuţia de asigurări sociale (CAS), conform prevederilor Codului fiscal,
conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Calculul,
plata şi  declararea contribuţiei  de asigurări  sociale (CAS)  sunt  în  sarcina
beneficiarului.
   Activitatea  desfăşurată  în  condiţiile  prezentei  legi  nu  conferă  zilierului
calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura
opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Codul
fiscal.
    Activitatea  desfăşurată  nu  conferă  zilierului  calitatea  de  asigurat  în
sistemul  de asigurare  pentru accidente de muncă şi  boli  profesionale.  În
situaţia  producerii  unui  accident  de  muncă  sau  boală  profesională
beneficiarul  este  obligat  să  asigure  plata  cheltuielilor  aferente  îngrijirilor
medicale necesare.
   Au mai fost introduse următoarele domenii în care pot activa zilierii: 

 a) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa
823;

 b) publicitate - grupa 731;
 c) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-

suport  pentru  interpretarea  artistică  -  spectacole  -  clasa  9002  şi
activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

 d) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale
- clasa 0149;

 e) activităţi  de  alimentaţie  (catering)  pentru  evenimente  -  diviziunea
5621;

 f) activităţi  de  întreţinere  peisagistică  -  plantarea,  îngrijirea  şi
întreţinerea  de  parcuri  şi  grădini,  cu  excepţia  facilităţii  de  locuit
particulare - clasa 8130;

 g) restaurante - clasa 5610;
 h) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630;

      i)activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale -
clasa 9140.
  Se modifică şi se completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
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publicată în Monitorul Oficial al României.
  Remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii,
a fost inclusă în baza de calcul la CAS.
 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele
fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art.
170 alin.  (2)  sau care nu realizează venituri,  precum şi  de alte persoane
fizice care optează pentru plata contribuţiei"
  A fost introdusă o nouă categorie de persoane fizice care pot opta pentru
plata  CASS: persoanele  fizice  care  realizează  venituri  de  natura  celor
prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate.
    Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
    a)  dacă depun declaraţia unică până la împlinirea termenului legal de
depunere,  la o bază de calcul  reprezentând valoarea a 6 salarii  de bază
minime brute pe ţară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru depunerea
declaraţiei prevăzute la art. 120; sau
   b)  dacă  depun  declaraţia  unicădupă  împlinirea  termenului  legal  de
depunere,  la  o bază de calcul  echivalentă cu valoarea salariului  de bază
minim brut  pe ţară în vigoare la termenul legal de depunere a declaraţiei
prevăzute la art. 120, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul
legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se
depune declaraţia.
  Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la
art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) şi
persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.
155,  pentru  care  nu  se  datorează  contribuţia  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru 12
luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la
data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data
depunerii acesteia.
   Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15
martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
   Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) şi c) este până la data
de 15 martie inclusiv a anului următor celui în care au depus declaraţia.
   Se modifică  alineatul (2^3) al articolului 267 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii,  republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea  I,  nr.  652  din  28  august  2015,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, şi va avea următorul cuprins:
    "(2^3) Pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit.  b) şi c) din
Legea nr.  227/2015, cu modificările  şi  completările  ulterioare,  calitatea de
asigurat  încetează la  expirarea a 12 luni  de  la  data depunerii  declaraţiei
unice, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare."

Monitorul Oficial
numărul 311 din

  Decizia Curţii Constituţionale nr. 567/2018 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 316 alin.
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22 aprilie 2019

(9) şi alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal

  Respinge,  ca neîntemeiată,  excepţia  de  neconstituţionalitate ridicată de
B.R.L.  Gust  Sublim  -  S.R.L.  din  Zalău  în  Dosarul  nr.  650/84/2016  al
Tribunalului Sălaj - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 316 alin. (9) şi
alin.  (11)  lit.  h)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal  sunt
constituţionale în raport cu criticile formulate.
  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are atribuţia şi obligaţia ca, în
aplicarea prevederilor Codului fiscal, să emită acte normative de tipul celor
prevăzute de textul art. 316 alin. (9) din Codul fiscal cu privire la stabilirea
criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal, pe baza căruia se stabileşte dacă
persoana  impozabilă  justifică  intenţia  şi  are  capacitatea  de  a  desfăşura
activitate  economică,  pentru  a  fi  înregistrată  în  scopuri  de  TVA  sau,
dimpotrivă, pentru anularea înregistrării  unei persoane în scopuri  de TVA,
fără ca prin acest  aspect să fie încălcat principiul  separaţiei  şi  echilibrului
puterilor  în  stat.  De  altfel,  lăsarea  posibilităţii  stabilirii  criteriilor  pentru
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA sau pentru anularea înregistrării
unei persoane în scopuri de TVA de către Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală  este  justificată,  în  contextul  evoluţiei  permanente  a  societăţii,  de
evitarea  şi  prevenirea  prejudicierii  bugetului  de  stat  prin  colectarea  şi
nevirarea  de  TVA  sau  prin  deducerile  şi  rambursările  de  TVA  în  mod
netransparent,  fraudulos,  având în vedere faptul  că este  rolul  şi  obligaţia
statului,  care  este  reprezentat  de  Ministerul  Economiei  şi  Finanţelor  prin
organele  fiscale,  care,  potrivit  legii,  sunt  reprezentate  de  către  Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, precum
şi  compartimentele  de  specialitate  ale  autorităţilor  administraţiei  publice
locale, ce au competenţă generală privind administrarea creanţelor fiscale,
exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale
în  materie  fiscală,  să  depună  toate  diligenţele  pentru  realizarea  şi
îndeplinirea  obligaţiilor  legale  prevăzute  de lege,  respectiv  să  stabilească
norme de aplicare a legii clare, să nu stea în pasivitate în ceea ce priveşte
stabilirea şi individualizarea obligaţiilor fiscale datorate de către contribuabil
bugetului  statului.  În  concret,  să  aibă  un  rol  activ,  în  scopul  realizării
cerinţelor legii.
  Faţă de critica autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, raportată la art. 1
alin. (4) din Constituţie, având în vedere faptul că toate elementele esenţiale
cu  privire  la  înregistrarea  persoanelor  impozabile  în  scopuri  de  TVA,
respectiv anularea înregistrării  unei persoane în scopuri de TVA, care cad
sub incidenţa Legii nr. 227/2015, sunt prevăzute prin norme de rang legal,
precum şi faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are atribuţia şi
obligaţia ca, în aplicarea prevederilor Codului fiscal, să emită acte normative
de  tipul  celor  prevăzute  de  textul  criticat  cu  privire  la  stabilirea  criteriilor
pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Curtea nu poate reţine
pretinsa încălcare a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, astfel
că excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Monitorul Oficial  Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
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Administrare  Fiscală  nr.  1080/2019 pentru  stabilirea
competenţei  privind  preluarea  şi  valorificarea  bunurilor
intrate  în  proprietatea  privată  a  statului,  a  modului  de
constituire  a  comisiilor  privind  activitatea  de  valorificare,
precum  şi  a  unor  măsuri  privind  preluarea  activităţii  de
valorificare  a  bunurilor  intrate  în  proprietatea  privată  a
statului în materie civilă

    Ordinul reglementează modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate
în proprietatea privată a statului este prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr.
14/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile  de  orice  fel  intrate  în  proprietatea  privată  a  statului,  aflate  pe
teritoriul  României,  se  valorifică  de  ANAF  prin  organele  de  valorificare
abilitate. Bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu se află pe
teritoriul României se valorifică de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Prin  Ordinul  nr.  1080/2019  au  fost  stabilite  organele  de  valorificare  a
bunurilor din subordinea ANAF.
   Organul  de  valorificare  va  fi  Direcţia  operativă  de  valorificare  bunuri
confiscate din cadrul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale (din
cadrul Centralei ANAF), prin structurile sale teritoriale:
 a)Serviciul de valorificare sentinţe penale Bucureşti, cu atribuţii în domeniul
valorificării  bunurilor  intrate în proprietatea privată a statului,  ca urmare a
confiscării dispuse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie
penală;
 b)Serviciul  de  valorificare  bunuri  Bucureşti,  cu  atribuţii  în  domeniul
valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă;
 c)Serviciile teritoriale de valorificare bunuri nr. 1 - 7 în cadrul cărora sunt
organizate:
-  compartimentele judeţene de valorificare bunuri,  cu atribuţii  în  domeniul
valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă;
-  compartimentele  regionale  de  valorificare  bunuri  confiscate  în  materie
penală  care  au  atribuţii  în  domeniul  valorificării  bunurilor  intrate  în
proprietatea privată a statului, ca urmare a confiscării dispuse prin hotărâri
judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală.
   Prin  ordin  se  precizează  totodată  modul  în  care  se  preiau  bunurile
confiscate de la deţinătorii acestora, cum se evaluează şi cum se valorifică.
    Administraţiile  judeţene ale finanţelor publice (AJFP-urile) nu mai sunt
organe de valorificare a bunurilor confiscate, această activitate fiind preluată
de centrala ANAF, urmând a fi desfăşurată prin compartimentele organizate
la nivelul fiecărui judeţ. 
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