
                                                                                                               
                     
               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                                                          
                

MONITOARE OFICIALE
CUPRINZÂND APARIŢII LEGISLATIVE CU INCIDENŢĂ FISCALĂ

mai 2019    

                                                                             

Monitorul Oficial
numărul 332 din 

2 mai 2019

Decizia  nr.  72/2019 referitoare  la  excepţia  de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 233^1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de  procedură fiscală
şi  ale  art.  350 din  Legea nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală

   Admite  excepţia  de  neconstituţionalitate  ridicată  de  Mircea  Rădină,
Neculai  Marataş,  Societatea  Lemarco  -  S.A.  din  Bucureşti,  Societatea
Lemarco Cristal - S.R.L. din Urziceni şi de Societatea Zahărul Lieşti - S.A.
din  localitatea  Lieşti,  judeţul  Galaţi,  în  Dosarul  nr.  1.701/3/2014  al
Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi constată că dispoziţiile art. 233^1
alin.  (2)  şi  (3)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală şi  ale art.  350 alin.  (1)  din Legea nr.  207/2015 privind
Codul de procedură fiscală sunt neconstituţionale.
     Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceleaşi părţi  în
acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că sintagma "care constituie
mijloace  de  probă"  din  cuprinsul  art.  233^1  alin.  (5)  din  Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 cu referire la alin. (2) şi (3) din acelaşi articol este
neconstituţională.
     Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceleaşi părţi  în
acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că sintagma "care constituie
mijloace de probă" din cuprinsul art. 350 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 cu
referire la alin. (1) din acelaşi articol este neconstituţională.
     Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor  art.  233^1  alin.  (1)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003,
excepţie ridicată de aceleaşi părţi în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
     Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de
aceleaşi părţi în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile
art. 233^1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 şi ale art. 350 alin.
(2)  din  Legea  nr.  207/2015  sunt  constituţionale  în  raport  cu  criticile
formulate.

Monitorul Oficial
numărul 338 din 

3 mai 2019

 Decizia  nr.  147/2019 referitoare  la  obiecţia  de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea
pentru  modificarea  şi  completarea  art.  10  din  Legea  nr.
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

  Admite  obiecţia  de  neconstituţionalitate  formulată  de  93  deputaţi
aparţinând Uniunii Salvaţi România, Partidului Naţional Liberal şi Partidului
Mişcarea Populară şi constată că dispoziţiile articolul unic din Legea pentru
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modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea
şi combaterea evaziunii fiscale sunt neconstituţionale.

Monitorul Oficial
numărul 363 din 

10 mai 2019

  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  publice  nr.  2140/2019
privind  modificarea  Ordinului  ministrului  finanţelor  publice
nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în
aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.  10/2015  pentru
organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de
organizare  şi  desfăşurare  a  extragerilor  Loteriei  bonurilor
fiscale,  a  modelului  şi  conţinutul  cererii  de revendicare a
premiilor  la  Loteria  bonurilor  fiscale,  precum  şi  pentru
instituirea  Comisiei  pentru  supravegherea  efectuării
extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

  Litera  A  din  anexa  nr.  4  la  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.
417/2015  pentru  aprobarea  Instrucţiunilor  de  punere  în  aplicare  a
Ordonanţei  Guvernului  nr.  10/2015  pentru  organizarea  Loteriei  bonurilor
fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei
bonurilor  fiscale,  a  modelului  şi  conţinutului  cererii  de  revendicare  a
premiilor la Loteria bonurilor  fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei
pentru  supravegherea  efectuării  extragerilor  Loteriei  bonurilor  fiscale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2015,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
    "A. Din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
    1. Cojocaru Ionuţ - şef serviciu
    2. Truşcă Olivia-Elena - expert
    3. Ciupitu Gabriel - director general adjunct
    4. Baba Christian Dumitru - consilier"

Monitorul Oficial
numărul 402 din 

22 mai 2019

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2019 

    Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios
administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 3.521/91/2017, privind pronunţarea unei
hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: 
    În interpretarea art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la
alin.  (1)  al  aceluiaşi  articol,  o  hotărâre  judecătorească în  materie  civilă,
referitoare la restituirea despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,  pronunţată  în  favoarea  unei  instituţii  publice  finanţate  de  la
bugetul  de  stat,  precum  Autoritatea  Naţională  pentru  Restituirea
Proprietăţilor,  este  asimilată,  în  vederea  executării,  unui  titlu  executoriu
referitor la creanţe bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
    În interpretarea art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la
art.  227  alin.  (8)  din  acelaşi  cod,  în  cadrul  executării  silite  a  creanţelor
datorate unor instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, prevăzute de
hotărâri judecătoreşti care nu cuprind obligaţii  de plată a unor dobânzi şi
penalităţi de întârziere, organele fiscale nu pot calcula şi stabili  din oficiu,
prin  titluri  executorii  fiscale  (în  lipsa  unor  dispoziţii  ale  titlului  executoriu
trimis  spre  executare),  obligaţii  fiscale  accesorii,  precum  dobânzi  şi
penalităţi de întârziere.
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Monitorul Oficial
numărul 403 din 

23 mai 2019

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind
acordarea  unor  facilităţi  fiscale  şi  pentru  modificarea  şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru
completarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru
modificarea  Legii-cadru  nr.  153/2017  privind  salarizarea
personalului plătit din fonduri publice

    Prin derogare de la dispoziţiile art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului  nr.  89/2018  privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare  şi  pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi
completări  prin  Legea nr.  13/2019,  pentru  sumele  de  plată  stabilite  prin
deciziile  de  impunere  anuale,  emise  şi  comunicate  de  organul  fiscal
competent între data de 15 martie 2019, inclusiv, şi data intrării în vigoare a
prezentei  ordonanţe  de  urgenţă,  inclusiv,  pentru  definitivarea  contribuţiei
individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice,
pentru perioada 2014 - 2017, termenul de plată este de 120 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
   Se  anulează  contribuţia  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  precum şi
obligaţiile  fiscale  accesorii  aferente  acestora,  stabilite  prin  decizie  de
impunere emisă şi comunicată contribuabilului,  în cazul persoanelor fizice
pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a
fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz,
la valoarea a douăsprezece salarii  de bază minime brute pe ţară, pentru
perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, potrivit
Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  sau  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
    În cazul în care organul fiscal nu a emis decizie de impunere pentru
obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru
perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, aceasta
nu se mai emite.
   Prevederile  privind  anularea  CASS,  precum şi  a  obligaţiilor  fiscale
accesorii  aferente  acestora, sunt  aplicabile  şi  persoanelor  care  nu  au
realizat  venituri  în  perioada  fiscală  cuprinsă  între  1  iulie  2015  şi  31
decembrie  2017,  pentru  care  baza  de calcul  al  contribuţiei  de  asigurări
sociale de sănătate stabilită potrivit  Legii  nr.  571/2003,  cu modificările  şi
completările  ulterioare,  sau  Legii  nr.  227/2015,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, este salariul de bază minim brut pe ţară, cu excepţia
celor  are au optat  pentru plata contribuţiei  conform prevederilor  Legii  nr.
112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri bugetare.
    Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 2 se efectuează din oficiu de
către  organul  fiscal  competent,  prin  emiterea  unei  decizii  de  anulare  a
obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.
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  Decizia Curţii Constituţionale nr. 830/2018 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. dd)
şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului  nr.  28/1999  privind  obligaţia  operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de
Societatea  Maribo  Prodcarn  -  S.R.L.  din  Bucureşti  în  Dosarul  nr.
19.962/215/2015  al  Tribunalului  Dolj  -  Secţia  contencios  administrativ  şi
fiscal şi constată că dispoziţiile art. 10 lit. dd) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i)
din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  28/1999  privind  obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale sunt
constituţionale în raport cu criticile formulate.

Monitorul Oficial
numărul 404 din 

23 mai 2019

 Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  2165/2019
pentru  aprobarea  modelului,  conţinutului,  modalităţii  de
depunere şi  de gestionare a formularului  112 "Declaraţie
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

 Se  aprobă  modelul  şi  conţinutul  formularului  112  "Declaraţie  privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor  sociale, impozitului  pe venit  şi  evidenţa
nominală a persoanelor asigurate".
  Principalele modificări aduse formularului 112 sunt: 

se modifică și completează Secțiunea E4 ”Destinația sumelor pentru acordarea
de  burse  private,  precum  și  pentru  susținerea  unei/  unor  entități
nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit” din
Anexa nr. 1.2, - ”Anexă asigurat”;
  -se  introduce  în  Nomenclatorul  “Tip  asigurat“  din  Anexa  nr.  4  a
formularului,  o poziție pentru  membrii  cooperatori,  salariați  în  baza
convenției individuale de muncă, potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea
și funcționarea cooperației;  
    -se introduce obligația de plată a CAS în cazul remunerațiilor încasate de
zilieri,  potrivit Legii nr. 52/2011 cu modificările şi completările ulterioare, și
modificarea corespunzătoare a nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4;
  -  se  introduce  o poziție  nouă pentru persoanele  fizice care  realizează
venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care sunt scutite de la plata
impozitului, conform art. 60 pct. 1-4 din Codului fiscal în secțiunea E3 din
Anexa nr. 1.2, - ”Anexă asigurat”;
  -  se  introduce un nou tip  de asigurat,  respectiv  ”persoane fizice  care
prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit
Legii nr. 176/2018 privind internschipul,  cu  modificările  ulterioare”  în
Anexa 4.

Monitorul Oficial
numărul 406 din 

23 mai 2019

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 634/2018 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^27
alin.  (1)  lit.  e)  şi  ale  art.  296^30 din Legea nr.  571/2003
privind Codul fiscal

  Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de
Anghel  Tănase şi  Alexandru Tănase în Dosarul  nr.  6.862/3CAF/2015 al
Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi
constată că dispoziţiile  art.  296^27 alin.  (1)  lit.  e)  şi  ale  art.  296^30 din
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Legea nr.  571/2003 privind  Codul  fiscal  sunt  constituţionale  în raport  cu
criticile formulate.
   Decizia Curţii Constituţionale nr. 636/2019 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin.
(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de
Nicolae  Neacşu  în  Dosarul  nr.  868/2/2016  al  Curţii  de  Apel  Bucureşti  -
Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art.
127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale
în raport cu criticile formulate.

Monitorul Oficial
numărul 424 din 

30 mai 2019

  Decizia Curţii Constituţionale nr.190/2019 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. e)
pct. (vii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale

  Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 11 lit. e) pct. (vii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999
privind  obligaţia  operatorilor  economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat
electronice fiscale.

Monitorul Oficial
numărul 427 din 

30 mai 2019

  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru
adoptarea  unor  măsuri  fiscal-bugetare  privind  acordarea
unor  împrumuturi  din  Trezoreria  Statului  şi  pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

  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 se va face fără a opera compensarea.
   Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice se va putea depune prin toate modalităţile permise de
Codul  de  procedură  fiscală,  abrogându-se  obligativitatea  completării  şi
depunerii doar prin mijloace de transmitere la distanţă.

Monitorul Oficial
numărul 431 din 

31 mai 2019

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 637/2018 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^22
alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 296^22 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie 
ridicată de Ion Scarlat în Dosarul nr. 4.916/62/2015 al Curţii de Apel Braşov 
- Secţia contencios administrativ şi fiscal.
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