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MONITOARE OFICIALE
CUPRINZÂND APARIŢII LEGISLATIVE CU INCIDENŢĂ FISCALĂ

iulie 2019    

                                                                             

Monitorul Oficial
numărul 548 din 

3 iulie 2019

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.  2425/2019 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor  Ordonanţei  de urgenţă  a Guvernului  nr.  146/2002
privind formarea şi  utilizarea resurselor  derulate  prin trezoreria
statului,  aprobată  cu  modificări  prin  Legea  nr.  201/2003,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

 Se  modifică  şi  se  completează  Normele  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  146/2002  privind
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu
modificări  prin  Legea  nr.  201/2003,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului
finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea  I,  nr.  734  din  21  octombrie  2003,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare. 
   La punctul 20 subpunctul 20.1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
    "20.1.  (1)  Pentru  toate  conturile  de  disponibil  deschise  pe  numele
operatorilor  economici  şi  altor  entităţi  la  unităţile  trezoreriei  statului  se
eliberează extrase de cont în format electronic (fişier PDF cu XML ataşat),
semnate  cu  certificat  digital  emis  de  Ministerul  Finanţelor  Publice,  cu
certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanţelor
Publice, după caz, fără perceperea de comisioane.
    (2)  Instituţiile  publice  pot  vizualiza  şi  descărca  prin  intermediul
persoanelor înrolate în Sistemul naţional de raportare Forexebug extrasele
de  cont  în  format  electronic  ale  tuturor  conturilor  deschise  la  unităţile
trezoreriei statului (fişier PDF cu XML ataşat), semnate cu certificat digital
emis de Ministerul  Finanţelor  Publice,  cu certificat  digital  calificat  sau cu
sigiliu electronic, titular Ministerul Finanţelor Publice, după caz, în condiţiile
stabilite prin procedura de funcţionare a acestui sistem."
  La punctul 20, subpunctul 20.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "20.2. (1) Operatorii economici şi alte entităţi care, potrivit legislaţiei în
vigoare, au conturi deschise la unităţile trezoreriei statului pot vizualiza şi
descărca extrasele conturilor prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1), în format
electronic,  prin  intermediul  persoanelor  care  sunt  înregistrate  pe  baza
certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spaţiul Privat Virtual»
şi/sau  «Depunere  declaraţii  on-line»  existente  pe  site-ul  Ministerului
Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2)  Reprezentanţii  legali  ai  operatorilor  economici  şi  ai  altor  entităţi
prevăzuţi/prevăzute  la  alin.  (1)  care  nu  sunt  de  acord  cu  accesul  la
vizualizarea  şi  descărcarea  extraselor  de  cont  în  format  electronic  al
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persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai
serviciilor  «Spaţiul  Privat  Virtual»  şi/sau  «Depunere  declaraţii  on-line»
notifică  în  scris  unitatea  trezoreriei  statului  la  care  au  deschis  conturile
prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1) referitor la faptul că nu optează pentru
această modalitate de primire a extraselor de cont. Începând cu prima zi
lucrătoare de la depunerea notificării,  unităţile trezoreriei  statului sistează
punerea la  dispoziţie  a  extraselor  de  cont  în  format  electronic,  acestora
urmând a le fi puse la dispoziţie extrasele pe suport hârtie.
    (3)  În  cazul  în  care  operatorii  economici  şi  alte  entităţi  nu  depun
notificarea prevăzută la alin. (2) la unităţile trezoreriei statului, se consideră
că  aceştia  şi-au  dat  implicit  acordul  pentru  vizualizarea  şi  descărcarea
extraselor  de  cont  în  format  electronic  de  către  persoanele  care  sunt
înregistrate  ca  utilizatori  ai  serviciilor  «Spaţiul  Privat  Virtual»  şi/sau
«Depunere declaraţii on-line» pe baza certificatului digital calificat.
   În cazul transferului  conturilor  prevăzute la subpct. 20.1 alin.  (1)  între
unităţi  ale  trezoreriei  statului,  unitatea  trezoreriei  statului  de  la  care  se
transferă  conturile  transmite  scanat  unităţii  trezoreriei  statului  la  care
acestea se transferă şi notificarea depusă în condiţiile alin. (2).

Monitorul Oficial
numărul 549 din 

4 iulie 2019

 Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de Administrare
Fiscală nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere,
precum  şi  a  documentelor  pe  care  debitorii  le  prezintă  în
vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare
   
   Se  aprobă  Procedura  de  mediere,  precum  şi  documentele  pe  care
debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare.
  Procedură se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de
executare silită prin comunicarea somaţiei şi care, în termen de 15 zile de la
comunicarea acesteia,  depun la  organele fiscale competente o notificare
privind intenţia de mediere
 Pentru  debitorii,  persoane  juridice,  care  au  înfiinţate  sedii  secundare
înregistrate fiscal, potrivit legii, notificarea se depune de către debitorul care
le-a  înfiinţat  la  organul  fiscal  competent  pentru  administrarea  obligaţiilor
fiscale datorate de acesta.
  Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal şi debitor obligaţiile
fiscale,  amenzile  de  orice  fel,  precum  şi  alte  creanţe  bugetare,
individualizate în somaţia pentru care a fost depusă notificarea.
 În vederea realizării procedurii de mediere debitorul notifică organul fiscal
cu privire la intenţia sa în termen de 15 zile de la primirea somaţiei.  La
notificare se anexează documente şi informaţii care să susţină situaţia sa
economică şi financiară.
  În termen de maximum 10 zile de la primirea notificării, organul fiscal are
obligaţia să organizeze întâlnirea cu contribuabilul în vederea procedurii de
mediere.
 Procedura de mediere constă în:
a) clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise în somaţie, dacă respectivul
debitor are obiecţii cu privire la aceasta;
b)  analiza  de  către  organul  fiscal  împreună  cu  debitorul  a  situaţiei
economice  şi  financiare  a  debitorului  în scopul  identificării  unor  soluţii
optime de stingere a obligaţiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia
de înlesnirile la plată prevăzute de lege.  
 Rezultatul  medierii,  precum  şi  soluţiile  optime  de  stingere  a  obligaţiilor
fiscale se consemnează într-un proces-verbal.
   În situaţia în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se
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stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă
măsurile de executare silită.
   Procedura de executare silită  nu  începe de la  data  la  care debitorul
notifică organului fiscal intenţia de mediere.
   Pe parcursul procedurii de mediere organul fiscal poate dispune măsuri
asigurătorii în condiţiile art.213 din Codul de procedură fiscală.

Monitorul Oficial
numărul 555 din 

5 iulie 2019

  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind
Codul administrativ

Codul  administrativ reglementează  cadrul  general  pentru  organizarea  şi
funcţionarea  autorităţilor  şi  instituţiilor  administraţiei  publice,  statutul
personalului  din  cadrul  acestora,  răspunderea  administrativă,  serviciile
publice,  precum  şi  unele  reguli  specifice  privind  proprietatea  publică  şi
privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

Monitorul Oficial
numărul 556 din 

5 iulie 2019

 Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  60/2019  privind
reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale
şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de
plată  aferente  împrumuturilor  din  venituri  din  privatizare  şi
împrumuturilor  contractate  de  statul  român  de  la  instituţii  de
credit şi subîmprumutate operatorilor economici

   Ordonanţa de urgenţă reglementează o modalitate specială de stingere a
obligaţiilor fiscale şi bugetare ale operatorilor economici care deţin capacităţi
de  producere  a  energiei  electrice  instalate  în  Sistemul  electroenergetic
naţional reprezentând active funcţionale energetice, administrate de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală.
  Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
oricând, la cererea operatorilor economici care deţin capacităţi de producere
a  energiei  electrice  instalate  în  Sistemul  electroenergetic  naţional
reprezentând  active  funcţionale  energetice,  creanţele  fiscale  şi  bugetare
administrate  de  Ministerul  Finanţelor  Publice  prin  Agenţia  Naţională  de
Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică a statului
şi în administrarea Ministerului Energiei a unor active funcţionale energetice,
aflate în proprietatea acestora.
   Stingerea creanţelor fiscale şi bugetare se va face la valoarea bunurilor ce
intră în componenţa activelor funcţionale energetice, stabilită prin raportul
de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în condiţiile legii.
 Hotărârea  Guvernului  nr.  479/2019 privind  suplimentarea
bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară
la  dispoziţia  Guvernului,  prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul
2019

  În vederea restituirii  taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a
taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  a  taxei  pentru  emisiile  poluante
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provenite de la autovehicule şi a timbrului  de mediu pentru autovehicule,
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa
pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de
la  autovehicule  şi  timbrul  de  mediu  pentru  autovehicule,  aprobată  prin
Legea nr.  258/2018,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  aprobă
suplimentarea bugetului Ministerului Mediului pe anul 2019 din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2019, cu suma de 97.000 mii lei, la capitolul 74.01 "Protecţia mediului",
titlul  51 "Transferuri între unităţi  ale administraţiei  publice", articolul 51.01
"Transferuri  curente",  alineatul  51.01.71  "Transferuri  din  bugetul  de  stat
pentru Fondul pentru Mediu".

Monitorul Oficial
numărul 557 din 

8 iulie 2019

  Hotărârea  Guvernului  nr.  458/2019 pentru  aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

 În vederea restituirii  taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a
taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule,  a  taxei  pentru  emisiile  poluante
provenite de la autovehicule şi a timbrului  de mediu pentru autovehicule,
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa
pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de
la  autovehicule  şi  timbrul  de  mediu  pentru  autovehicule,  aprobată  prin
Legea  nr.  258/2018,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  veniturile
Fondului pentru mediu se suplimentează cu suma de 290.000 mii lei.

Monitorul Oficial
numărul 559 din 

8 iulie 2019

   Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului
şi  instrucţiunilor  de completare ale formularului  (085) "Opţiune
privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5)
lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 Se  aprobă  modelul  şi  conţinutul  formularului  (085)  "Opţiune  privind
aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr.
227/2015  privind  Codul  fiscal",  precum  şi  procedura  de  gestionare  a
formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor
art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal".
  Formularul (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor
art.  278  alin.  (5)  lit.  h)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal"  se
completează şi se depune de persoanele impozabile stabilite sau care îşi au
domiciliul  stabil  sau  reşedinţa  în  România  care  prestează  servicii  de
telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi servicii furnizate
pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a
căror valoare totală nu depăşeşte în anul calendaristic curent şi nu a depăşit
nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei), şi care
optează pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal
sau care,  după cel  puţin  doi  ani  calendaristici,  optează pentru încetarea
aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal. 

Monitorul Oficial
numărul 561 din 

9 iulie 2019

  Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală  nr.  1886/2019 privind  modificarea  şi  completarea
Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală  nr.  49/2019  pentru  aprobarea  modelului,  conţinutului,
modalităţii  de  depunere  şi  de  gestionare  a  formularului
"Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
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datorate de persoanele fizice"

  Se modifică şi se completeazăOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii  de depunere şi  de gestionare a formularului  "Declaraţie  unică
privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile  sociale  datorate  de  persoanele
fizice",  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  43  din  16
ianuarie 2019, cu modificările ulterioare. 
 Declaraţia  se  depune până  la  data  de 31 iulie  2019 inclusiv,  de  către
persoanele fizice care au obligaţia:
    -  declarării  impozitului  pe veniturile  realizate din România  sau/şi  din
străinătate în anul 2018;
    - declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din
România în anul 2019;
    - declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii
sociale  pentru  anul  2019  şi,  după  caz,  a  declarării  contribuţiilor  sociale
datorate în anul fiscal 2018.
  Declarația  unică  nu  mai  este  obligatoriu  să  se  depună  prin  mijloace
electronice de transmitere la distanță, ci se poate depune și în format hârtie,
la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de
primire.
  Întrucât stabilirea impozitului  pe venit  se realizează pe fiecare sursă în
parte, pentru a veni în sprijinul contribuabililor care au realizat venituri din
surse  multiple  și  completează  declarația  unică  în  format  hârtie,  a  fost
aprobat modelul şi conţinutul formularului “Anexa nr..... la Declarația unică
privind  impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de  persoanele
fizice”.
   Astfel,  contribuabilii  care  realizează  venituri  din  mai  multe  surse  din
aceeași categorie de venit completează anexa la declarația unică care se
depune împreună cu aceasta la organul fiscal competent. 
    Anexa cuprinde numai secțiunile  repetitive referitoare la  impozitul  pe
venit.

Monitorul Oficial
numărul 563 din 

9 iulie 2019

  Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

Legea intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:
    a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie
2019; (Valoarea punctului de pensie la data de 1 septembrie 2019 este de
1.265 lei)
    b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie
2020;(Valoarea punctului de pensie la data de 1 septembrie 2019 este de
1.775 lei)
    c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183
alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Monitorul Oficial
numărul 571 din 

11 iulie 2019

  Decizia  Curţii  Constituţionale  nr.  209/2019 referitoare  la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 teza întâi
din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  44/2008  privind
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desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate,  întreprinderile individuale şi  întreprinderile familiale,
în forma anterioară modificării  prin Legea nr. 182/2016 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

 Respinge,  ca  neîntemeiată,  excepţia  de  neconstituţionalitate  ridicată  de
Szocs Laszlo în Dosarul nr. 234/43/2015/a4 al Înaltei  Curţi de Casaţie şi
Justiţie  -  Secţia  de  contencios  administrativ  şi  fiscal  şi  constată  că
dispoziţiile  art.  31  teza întâi  din Ordonanţa  de urgenţă  a  Guvernului  nr.
44/2008 privind  desfăşurarea activităţilor  economice de către persoanele
fizice  autorizate,  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile  familiale,  în
forma  anterioară  modificării  prin  Legea  nr.  182/2016  pentru  aprobarea
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  44/2008,  sunt  constituţionale  în
raport cu criticile formulate.

Monitorul Oficial
numărul 575 din 

15 iulie 2019

  Legea nr. 132/2019 pentru modificarea şi completarea  Legii
nr.  52/2011  privind  exercitarea  unor  activităţi  cu  caracter
ocazional desfăşurate de zilieri

  Se modifică şi se completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi  cu  caracter  ocazional  desfăşurate  de  zilieri,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
  La articolul 1 alineatul (1),  se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul
cuprins:
    "e) cotă forfetară - sumă de bani ce reprezintă un procent de 10% din
salariul minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data plăţii, pentru
fiecare zilier."
 La articolul 4, alineatele (4) - (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o
perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic,
cu  excepţia  zilierilor  care  prestează  activităţi  în  domeniile  agricol,  silvic,
viticol,  pomicol,  legumicol,  floricol,  piscicol,  creşterii  animalelor  în  sistem
extensiv  prin  păşunatul  sezonier  al  bovinelor,  cabalinelor,  activităţi
sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-
dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», al institutelor, centrelor şi staţiunilor de
cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi  al  institutelor naţionale,  al
instituţiilor  de învăţământ  agricol  şi  silvic;  în  cazul  acestora,  perioada nu
poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
    (5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi
în beneficiul unui terţ, cu excepţia activităţilor pentru care beneficiarul are
încheiate contracte de prestări servicii cu terţii, prestări servicii pentru care
pot fi utilizaţi zilieri conform prevederilor art. 13 din prezenta lege.
     (6) O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120
de  zile  în  decursul  unui  an  calendaristic,  indiferent  de  numărul  de
beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniile agricol,
silvic,  viticol,  pomicol,  legumicol,  floricol,  piscicol,  creşterii  animalelor  în
sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi
sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-
dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», al institutelor, centrelor şi staţiunilor de
cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi  al  institutelor naţionale,  al
instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic, pentru care perioada poate fi de
180 de zile în decursul unui an calendaristic."
   Beneficiarul  are  obligaţia  să  înregistreze,  în  Registrul  electronic  de
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evidenţă  a  zilierilor,  în  ordine  cronologică,  toţi  zilierii  care  prestează  în
folosul său activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi.
  În domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier
în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber,
perioada în care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar nu
poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Beneficiarul activităţii  sezoniere prevăzute la alin.  (1)  este persoana care
are  cel  puţin  50  de  ovine,  25  de  caprine  sau  3  bovine,  după  caz,
generatoare de venit.
Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent
de 10% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data
plăţii,  pentru  fiecare  lucrător,  conform  normei  stabilite  de  venit/persoană
potrivit prezentei legi.
    În tot cuprinsul Legii 52/2011, cu excepţia definiţiei prevăzute la art. 1
alin.  (1)  lit.  b),  sintagma  „beneficiar”  se  înlocuieşte  cu  cu  sintagma
„beneficiar   sau  un  împuternicit  al  acestuia”,  iar  sintagma  „registrul  de
evidenţă  a  zilierilor”  se  înlocuieşte  cu  sintagma  „registrul  electronic  de
evidenţă a zilierilor”.

Monitorul Oficial
numărul 583 din 

16 iulie 2019

  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală  nr.  1984/2019 pentru  aprobarea  Procedurii  privind
modalitatea  de  ducere  la  îndeplinire  a  atribuţiilor  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  în  domeniul  sancţiunilor
internaţionale

  Se  aprobă  Procedura  privind  modalitatea  de  ducere  la  îndeplinire  a
atribuţiilor  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  în  domeniul
sancţiunilor internaţionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
   Procedura defineşte activităţile desfăşurate de direcţiile de specialitate din
cadrul  aparatului  central  al  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,
Direcţiei  Generale  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili,  direcţiilor
generale  regionale  ale  finanţelor  publice,  inclusiv  prin  direcţiile  regionale
vamale şi unităţile subordonate acestora, în vederea dispunerii şi aplicării
măsurilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în
proprietatea, sunt deţinute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al
persoanelor  fizice  sau  juridice  identificate  ca  fiind  persoane  sau  entităţi
desemnate,  inclusiv  a fondurilor  sau a resurselor  economice derivate ori
generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice
identificate ca  fiind  persoane sau entităţi  desemnate,  sau de revocare a
măsurilor dispuse.
     În  vederea  monitorizării  actelor  internaţionale  prin  care  se  instituie
sancţiuni internaţionale Direcţia generală de strategie şi relaţii internaţionale
desfăşoară următoarele activităţi:
    a) urmăreşte săptămânal site-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), al
Uniunii  Europene  (UE)  şi  Monitorul  Oficial  al  României,  în  vederea
identificării  actelor prin care se instituie sancţiuni  internaţionale,  respectiv
rezoluţiile  ONU,  regulamente,  decizii,  poziţii  comune  şi  alte  instrumente
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juridice  ale  UE,  precum  şi  alte  acte  publicate  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I;
    b)  urmăreşte săptămânal lista consolidată a regimurilor sancţionatorii
publicate în Jurnalul Oficial UE prin accesarea linkului dedicat de pe site-ul
Comisiei Europene.
    (2) Direcţia generală de informaţii  fiscale,  în exercitarea atribuţiilor  în
domeniul  blocării  fondurilor  şi  resurselor  economice,  desfăşoară
următoarele activităţi:
    a)  primeşte  comunicările  Oficiului  pentru  Implementarea Sancţiunilor
Internaţionale în domeniul blocării fondurilor şi resurselor economice, direct
sau  prin  preşedintele  Consiliului  Interinstituţional  privind  Implementarea
Sancţiunilor Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
    b) asigură comunicarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu
Ministerul Afacerilor Externe, în vederea participării la şedinţele Consiliului
Interinstituţional  privind  Implementarea  Sancţiunilor  Internaţionale  şi,  în
funcţie de subiectele supuse dezbaterilor, invită alte direcţii de specialitate
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Monitorul Oficial
numărul 585 din 

17 iulie 2019

 Hotărârea  Guvernului  României  nr.  454/2019 privind
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei  Guvernului  nr.  14/2007  pentru  reglementarea
modului  şi  condiţiilor  de valorificare a bunurilor  intrate,  potrivit
legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 731/2007

 Se  modifică  şi  se  completează  Normele  metodologice  de  aplicare  a
Ordonanţei  Guvernului  nr.  14/2007  pentru  reglementarea  modului  şi
condiţiilor  de  valorificare  a  bunurilor  intrate,  potrivit  legii,  în  proprietatea
privată  a  statului,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  731/2007,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie
2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 587 din 

17 iulie 2019

    Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale
art.  40  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  27/2011  privind
transporturile  rutiere,  precum  şi  pentru  modificarea  şi
completarea  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului  nr.  28/1999
privind obligaţia operatorilor  economici  de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale

  Se modifică şi se completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999  privind  obligaţia  operatorilor  economici  de  a  utiliza  aparate  de
marcat  electronice  fiscale,  republicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,
Partea  I,  nr.  75  din  21  ianuarie  2005,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
   Operatorii economici, denumiţi în continuare utilizatori, cu excepţia celor
care  utilizează  aparate  de  marcat  electronice  fiscale  care  potrivit
prevederilor  art.  3  alin.  (2^1)  nu  înglobează  constructiv  dispozitivul  de
imprimare,  au  obligaţia  să  emită  bonuri  fiscale  cu  aparate  de  marcat
electronice  fiscale  şi  să  le  înmâneze  clienţilor.  La  solicitarea  clienţilor,
utilizatorii vor elibera acestora şi factură.
 În  cazul  defectării  aparatelor  de  marcat  electronice  fiscale,  până  la
repunerea  în  funcţiune  a  acestora,  operatorii  economici  utilizatori  sunt
obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate
operaţiunile  efectuate  şi  să  emită  chitanţe,  în  condiţiile  legii,  pentru
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respectivele  operaţiuni  şi  facturi,  la  cererea  clientului.  Obligaţia  privind
înregistrarea  operaţiunilor  efectuate  într-un  registru  special  nu  se  aplică
operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de
taxi, precum şi celor care utilizează pentru înregistrarea veniturilor aparate
de marcat electronice care sunt integrate în echipamente nesupravegheate.
   Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia celor care utilizează
aparate de marcat electronice fiscale care potrivit  prevederilor art.  3 alin.
(2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, sunt obligaţi să
afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la
obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9), (10) şi (10^1). Modelul
şi conţinutul anunţului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
   Se  abrogă  excepţia  de  la  obligaţia  utilizării  aparatelor  de  marcat
electronice  fiscale  pentru  livrările  de  bunuri  sau  serviciile  efectuate  prin
automatele  comerciale  ce  funcţionează  pe  bază  de  acceptatoare  de
bancnote  sau  monede.  Până  la  data  de  31  decembrie  2019,  operatorii
economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate
prin  intermediul  automatelor  comerciale  ce  funcţionează  pe  bază  de
acceptatoare de bancnote sau monede, au obligaţia de adota automatele
comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale.
Pentru  aparetele  de  marcat  fiscale  integrate  în  echipamente
nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază
de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede: 
- nu este obligatorie înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare şi
a afişajului client;
-  nu este obligatorie emiterea şi înmânarea bonurilor fiscale clienţilor;
-  în  cazul  defectării  aparatelor  de  marcat  electronice  fiscale,  până  la
repunerea în funcţiune a acestora, utilizatorii nu sunt obligaţi să înregistreze
în registrul special operaţiunile efectuate;
- nu este obligatorie înlocuirea memoriei   fiscale a aparatelor  de marcat
electronice fiscale instalate la schimbarea adresei de la locul de instalare.
  Operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin
servicii  regulate  în  transportul  rutier  naţional,  cu  excepţiile  prevăzute  de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi
completată prin prezenta lege, au obligaţia să doteze autovehiculele cu care
execută aceste servicii cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute
la  art.  3  alin.  (2)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  28/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 6 luni de
la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Monitorul Oficial
numărul 592 din 

18 iulie 2019

  Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală  nr.  1888/2019 privind  modificarea  şi  completarea
Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării  în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată
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  Se modifică şi se completează Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr.
131 din 19 februarie 2016, cu modificările ulterioare.
  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului «Decizie privind înregistrarea
în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal».
   În cazul în care încetează situaţia de inactivitate fiscală a contribuabilului,
care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 din
Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de înregistrare
în  scopuri  de  TVA,  potrivit  art.  317 alin.  (11)  din  Codul  fiscal,  codul  de
înregistrare în scopuri de TVA atribuit iniţial, anterior anulării înregistrării în
scopuri  de  TVA,  în  temeiul  pct.  88  alin.  (19)  din  titlul  VII  al  Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate
prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1/2016,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
   La anexa nr. 3, la Instrucţiunile de completare a formularului "Declaraţie
privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada
fiscală  este  trimestrul  calendaristic  şi  care  nu  au  efectuat  achiziţii
intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)", după primul paragraf se
introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
  "Formularul  «Declaraţie  privind  cifra  de  afaceri  în  cazul  persoanelor
impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care
nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)»
se completează şi de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situaţia prevăzută la art. 322 alin.
(8)  teza  a  II-a  din  Codul  fiscal.  În  această  situaţie  se  află  persoanele
impozabile  care  revin  la  trimestrul  calendaristic  drept  perioadă  fiscală,
întrucât în anul precedent/anii precedenţi au utilizat luna ca perioadă fiscală,
dar nu au mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit
plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform
normelor metodologice.
   Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 din ordin.
  După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei conţinut
este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Monitorul Oficial
numărul 596 din 

19 iulie 2019

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2493/2019 pentru
aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a
operatorilor  economici,  precum  şi  pentru  modificarea  şi
completarea unor prevederi contabile

 Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor
economici.
  Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici
se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situaţiile  financiare  anuale  individuale  şi  situaţiile  financiare  anuale
consolidate,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.
1.802/2014, cu modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  care în exerciţiul
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
    Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici
se  aplică,  de  asemenea,  persoanelor  cărora  le  sunt  incidente
Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  Internaţionale  de
Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  care în exerciţiul
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
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   Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al
căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Monitorul Oficial
numărul 600 din 

22 iulie 2019

  Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 1960/2019 pentru modificarea şi completarea anexei
nr.  1  "Conţinutul  cererii  de  acordare  a  eşalonării  la  plată  şi
documentele  justificative  anexate  acesteia"  şi  a  anexei  nr.  2
"Procedura de aplicare a acordării  eşalonării  la plată de către
organul fiscal central" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 90/2016

   Se modifică şi se completează "Conţinutul cererii de acordare a eşalonării
la  plată  şi  documentele  justificative  anexate  acesteia"  şi  "Procedura  de
aplicare a acordării  eşalonării  la  plată  de către organul  fiscal  central"  la
Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
90/2016, publicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 45 din 20
ianuarie 2016.

Monitorul Oficial
numărul 609 din 

24 iulie 2019

 Decizia  Curţii  constituţionale  nr.  218/2019 referitoare  la
excepţia  de  neconstituţionalitate  a  dispoziţiilor  art.  236  şi  art.
237 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

   Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art.  236 şi  art.  237 din  Legea nr.  207/2015 privind  Codul  de  procedură
fiscală, excepţie ridicată de Gabriel Marius Grad şi Cabinetul individual de
consultanţă  fiscală  Gabriel  Marius  Grad  în  Dosarul  nr.  842/243/2016  al
Tribunalului  Cluj  -  Secţia  mixtă  de  contencios  administrativ  şi  fiscal,  de
conflicte de muncă şi asigurări sociale şi în Dosarul nr. 840/243/2016* al
Judecătoriei Hunedoara.     

Monitorul Oficial
numărul 623 din 

26 iulie 2019

Decizia  Curţii  constituţionale  nr.  257/2019  referitoare  la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct.
IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice

  Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii  publice,  excepţie  ridicată  de  Rahela  Neacşu  şi  Mihai  Neacşu  în
dosarele nr.  353/96/2017 şi  nr.  1.509/96/2017 ale Tribunalului  Harghita -
Secţia civilă.

Monitorul Oficial
numărul 625 din 

26 iulie 2019

 Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 La articolul 25 alineatul (4) litera i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,  publicată în Monitorul Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  688 din 10
septembrie  2015,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  punctul  1  se
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modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru
situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul
cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;".

Monitorul Oficial
numărul 630 din 

29 iulie 2019

 Decizia  Curţii  Constituţionale  nr.  367/2019 referitoare  la
excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până
la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi"  din  cuprinsul
prevederilor  art.  3  alin.  (1)  din  Legea  nr.  209/2015  privind
anularea unor obligaţii fiscale

 Respinge,  ca  neîntemeiată,  excepţia  de  neconstituţionalitate  ridicată  de
Livia Elena Moisii  în  Dosarul  nr.  8.555/3/2016 al  Tribunalului  Bucureşti  -
Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că sintagma "şi
neachitate  până la  data intrării  în  vigoare a prezentei  legi"  din cuprinsul
prevederilor  art.  3 alin.  (1)  din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor
obligaţii fiscale este constituţională în raport cu criticile formulate.

Monitorul Oficial
numărul 636 din 

31 iulie 2019

 Hotărârea  Guvernului  nr.  524/2019 pentru  aprobarea
Normelor  metodologice  privind  determinarea  cotei  de  piaţă,
marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se
scad  din  baza  impozabilă,  precum  şi  raportarea  indicatorilor
necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86 - 88 din
Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  114/2018  privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte
normative şi prorogarea unor termene

  Se aprobă Normele  metodologice  privind  determinarea cotei  de  piaţă,
marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din
baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei
pe active, prevăzute la art. 86 - 88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi
a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte
normative şi prorogarea unor termene prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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