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Acte adoptate

Ordinul nr. 2.761/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală pentru modificare Ordinului președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem 
angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz 
petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de 
băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare - M. Of. nr. 943 din 8 noiembrie 2018;

Fiscalitate

Hotărârea nr. 874/2016 a Guvernului României pentru modificarea și completarea titlului VIII 
„Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - M. Of. nr. 954 din 12 noiembrie 
2018;

Directiva (UE) 2018/1.695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada 
de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri 
și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă 
împotriva fraudei în domeniul TVA - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 282, 12 noiembrie 
2018;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.690 al Comisiei din 9 noiembrie 2018 de 
instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de anumite anvelope pneumatice, 
noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un 
indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză și de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1579 al Comisiei de instituire a unei taxe 
antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse la importurile de 
anumite anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru 
autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară 
Chineză și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163 - Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, L 283, 12 noiembrie 2018;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0005.01.RON&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.283.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2018:283:TOC


Directiva (UE) 2018/1.713 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicate cărților, ziarelor și periodicelor - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 
286, 14 noiembrie 2018;

Jurisprudență

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, din 8 noiembrie 2018, în 
cauza C-495/17 - Cartrans Spedition SRL împotriva Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova, având ca obiect o cerere de decizie preliminară 
privind necesitatea prezentării declarației vamale de export în scopul scutirii 
de TVA pentru operațiuni și servicii de transport aferente exportului de 
bunuri. În această cauză concluzia Curții este că „Articolul 146 alineatul (1) 
litera (e) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind 
sistemul comun al taxei pe valoarea adaugată, pe de o parte, și dispoziția 
menționată coroborată cu articolul 153 din aceeași directivă, pe de altă parte, 
trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici fiscale a unui stat 
membru în temeiul căreia scutirea de taxa pe valoarea adaugată pentru 
prestarea serviciilor de transport legate direct de exportul de bunuri și, 
respectiv, pentru prestarea de servicii efectuate de intermediari care participă 
la această prestare a serviciilor de transport este condiționată de prezentarea 
de către persoana impozabilă a declarației vamale de export privind bunurile 
în cauză. În această privință, în vederea acordării scutirilor menționate, 
autoritățile competente au obligația să examineze dacă, din ansamblul 
elementelor de care ele pot dispune, îndeplinirea condiției legate de exportul 
bunurilor în cauză poate fi dedusă cu un grad de verosimilitate suficient de 
ridicat. În acest context, un carnet TIR vizat de autoritățile vamale ale țării terțe 
de destinație a bunurilor, prezentat de persoana impozabilă, constituie un 
element de care autoritățile menționate trebuie, în principiu, să țină seama în 
mod corespunzător, cu excepția cazului în care acestea au motive precise să 
se îndoiască de autenticitatea sau de fiabilitatea acestui document.”

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.722 al Comisiei din 14 
noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
999/2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor 
de nitrat de amoniu originare din Rusia în urma unei reexaminări intermediare 
în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al 
Parlamentului European și al Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 
287, 15 noiembrie 2018.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0020.01.RON&toc=OJ:L:2018:286:TOC
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207466&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3667538
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.287.01.0003.01.RON&toc=OJ:L:2018:287:TOC

