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Acte adoptate

Ordinul nr. 614/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii
privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților
nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și unităților de cult, precum și pentru acordarea de
burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare - M. Of. nr. 181 din 5 martie
2020;

Hotărârea nr. 20/556/2020 a Consiliului Superior al CECCAR privind prelungirea perioadei de valabilitate a
vizei aferente anului 2019 până la data de 31 martie 2020 - M. Of. nr. 169 din 2 martie 2020;

Ordinul nr. 1.615/2020 al ministrului finanțelor publice privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru
actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual - M. Of. nr. 169 din 2 martie 2020;

Decizia (UE) 2020/380 a Băncii Centrale Europene din 18 februarie 2020 de modificare a Deciziei (UE)
2016/245 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2020/10) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 69 din
6 martie 2020;

Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce
privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE)
nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de
informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru
întreprinderile mici - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 62 din 2 martie 2020;

Directiva (UE) 2020/284 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei
2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de
servicii de plată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 62 din 2 martie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/283 al Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr.
904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei
în domeniul taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 62 din 2 martie 2020;

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a
beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și
completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței
de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (B97/2020) - publicat
în data de 3 martie 2020;

Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene
(B91/2020) - publicat în data de 2 martie 2020;

Propunere legislativă privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul
României (B87/2020) - publicat în data de 27 februarie 2020;

Jurisprudență

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Hotărârea în cauza C‑75/18 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. împotriva Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, prin care Curtea statuează că „Articolele 49 și 54 TFUE trebuie
interpretate în sensul că nu se opun legislației unui stat membru care instituie un impozit progresiv pe cifra de
afaceri, a cărui sarcină efectivă este suportată în principal de întreprinderi controlate direct sau indirect de
resortisanți ai altor state membre sau de societăți care au sediul în alt stat membru, ca urmare a faptului că
aceste întreprinderi realizează cele mai importante cifre de afaceri pe piața în cauză.”, iar „Articolul 401 din
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată trebuie interpretat în sensul că nu se opune introducerii unui impozit care are ca bază cifra de afaceri
globală a persoanei impozabile și care este perceput periodic, iar nu în fiecare etapă a procesului de producție
și de distribuție, fără să existe un drept de deducere a impozitului achitat în etapa precedentă a acestui proces”.

Hotărârea în cauza C‑323/18 Tesco‑Global Áruházak Zrt. împotriva Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága, prin care Curtea statuează că „Articolele 49 și 54 TFUE trebuie interpretate în
sensul că nu se opun legislației unui stat membru care instituie un impozit intens progresiv pe cifra
de afaceri, a cărui sarcină efectivă este suportată în principal de întreprinderi controlate direct
sau indirect de resortisanți ai altor state membre sau de societăți care au sediul în alt stat
membru, ca urmare a faptului că aceste întreprinderi realizează cele mai importante
cifre de afaceri pe piața în cauză”.

Hotărârea în cauza C-482/18 Google Ireland Limited împotriva Nemzeti
Adó-és Vámhivatal Kiemelt Adó-és Vámigazgatósága, prin care Curtea declară că
„Articolul 56 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări
a unui stat membru care impune prestatorilor de servicii de publicitate stabiliți în
alt stat membru o obligație de înregistrare, în scopul supunerii lor la plata unei
taxe pe publicitate, în condițiile în care prestatorii de astfel de servicii stabiliți în statul
membru de impozitare sunt scutiți de această obligație pentru motivul că li se aplică obligații
de declarare sau de înregistrare în temeiul supunerii lor la plata oricărei alte taxe aplicabile pe
teritoriul statului membru respectiv, precum și în sensul că se opune unei reglementări a unui stat membru
prin care prestatorilor de servicii stabiliți în alt stat membru, care nu s‑au conformat unei obligații de
înregistrare în scopul supunerii lor la plata unei taxe de publicitate, li se aplică, în câteva zile, o serie de
amenzi al căror cuantum, pornind de la cel de al doilea, se triplează în raport cu cuantumul amenzii
precedente cu ocazia oricărei noi constatări a neexecutării acestei obligații și care dă naștere unui cuantum
cumulat de mai multe milioane de euro, fără ca autoritatea competentă, înainte de emiterea deciziei în care
stabilește în mod definitiv cuantumul cumulat al acestor amenzi, să le acorde acestor prestatori de servicii
timpul necesar pentru a‑și îndeplini obligațiile, fără să le dea posibilitatea de a‑și prezenta observațiile și
fără să examineze ea însăși gravitatea încălcării, în condițiile în care cuantumul amenzii care ar fi aplicată
unui prestator stabilit în statul membru de impozitare care a omis îndeplinirea unei obligații de declarare
sau de înregistrare similare cu încălcarea prevederilor generale ale legislației fiscale naționale este
semnificativ mai scăzut și nu este majorat, în cazul nerespectării continue a unei astfel de obligații, nici în
aceleași proporții, nici în mod necesar în termene atât de scurte”.
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