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Acte adoptate

Ordinul nr. 2.081/2019 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr.
496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea și retragerea
certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de
conturi - M. Of. nr. 379 din 15 mai 2019;
Legea nr. 95/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbţiei fondurilor nerambursabile - M. Of. nr. 361 din 9 mai 2019;
Regulamentul delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de
completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în
ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime
și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și
financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în
anumite țări terțe - Jurnalul Oficial al uniunii Europene L 125 din 14 mai 2019;
Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea
fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru
2001/413/JAI a Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 123 din 10 mai 2019;
Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru
pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul
(UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 122
din 10 mai 2019;

Proiecte legislative
Ministerul Finanțelor Publice
Proiect de Ordonanță de urgență privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prin care se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la
5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, bio, tradiționale,
autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. De asemenea, se propune reglementarea anulării
contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, stabilite prin
decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele 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
și completările ulterioare sau a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, precum și instituirea unei derogări de la prevederile art. V alin. (3) din OUG nr. 89/2018 conform
cărora termenul de plată al sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru definitivarea
contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 20142017, este data de 30 iunie 2019, prin reglementarea unor termene, distincte, de plată de 120 de zile, în
funcție de data comunicării deciziei - publicat în data de 9 mai 2019;

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014
privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 prin care se propune completarea
art. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării
de autoturisme noi, prin stabilirea plafonului la nivelul sumei de 10
milioane lei. De asemenea, ca urmare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de
stimulare a cumpărării de autoturisme noi, se propune modificarea şi
completarea prevederilor Normelor de aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 66/2014 aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.053/2014, privind tipurile de autovehicule care se pot achiziţiona
prin Program, valoarea avansului minim din preţurile de achiziţie a
autoturismelor în functie de tipul de autoturism nou care se
achiziţionează în cadrul Programului, acceptarea primei de casare a
ecobonusurilor și ecotichetelor acordate în cadrul Programelor RABLA
CLASIC şi RABLA PLUS pentru justificarea achitării avansului minim
obligatoriu. Totodată, se propune ca în termen de 10 zile calendaristice
de la data publicării în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, a
prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - SA - IFN şi
Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor
aplica în legatură cu finanţările acordate în cadrul Programului, precum
şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul
2019 - publicat în data de 8 mai 2019;

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului
președintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului,
conţinutului, modalităţii de depunere și de gestionare a formularului
„Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice”, modificare necesară pentru ca persoanele
care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal
și care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, să-și poată
exercita opțiunea de plată a contribuției - publicat în data de 15 mai 2019;
Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru
depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale
declarate în anul 2018 prin declaraţia unică, prin care se propune aprobarea
procedurii de acordare a bonificaţiei pentru depunerea prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă în anul 2018 a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie
a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică, procedură care are în
vedere descrierea operaţiunilor efectuate de organele fiscale centrale în evidenţa
persoanelor fizice pentru acordarea bonificaţiilor, precum şi modalitatea de transfer
de la bugetul de stat a valorii bonificaţiilor acordate la plata contribuţiei de asigurări
sociale - publicat în data de 15 mai 2019;

Jurisprudență
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Hotărârea Curții de Justitie a Uniunii Europene din 2 mai 2019, în cauza C-268/18, Onlineshop
împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcției Generale a Vămilor, având ca obiect o
cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Bacău (România),
prin decizia din 5 aprilie 2018, ce privește interpretarea subpozițiilor 85269120 și 85285900 din Nomenclatura
combinată (denumită în continuare „NC”) care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al
Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun. În această
cauză, Curtea (Camera a zecea) declară: „Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal
comun, în versiunea

care rezultă din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.754 al Comisiei din 6 octombrie 2015,
trebuie interpretată în sensul că un aparat multifuncțional de tipul celui utilizat în autovehicule, care,
precum cel în discuție în litigiul principal, combină, în aceeași carcasă, ca funcție principală, un monitor
de radionavigație prin intermediul unor aplicații preinstalate de navigație GPS și, cu titlu accesoriu, un
aparat de radiodifuziune, un aparat de redare audio și video și un ecran cu o diagonală de aproximativ
5 inchi (12,7 cm), trebuie clasificat la subpoziția 85269120 din această nomenclatură”.
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