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Proiecte legislative

Senatul României
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal care vine în ajutorul persoanelor juridice care înființează
creșe și/sau grădinițe pentru copiii angajaților proprii sau plătesc pentru
plasarea copiilor angajaților în creșe și/sau grădinițe (private sau de stat) să
beneficieze de credit fiscal prin deducerea sumelor plătite din sumele de plată la
bugetul de stat (impozit pe profit, pe salarii, TVA, accize) în luna sau trimestrul în
care acestea sunt cheltuite, în limita unui plafon rezonabil (1.500 lei/lună). Partea
a doua a propunerii legislative vizează facilitățile fiscale pentru operatorii
economici, persoane juridice care intenționează să sprijine sistemul de
învățământ dual universitar. Aceștia au dreptul să deducă și cheltuielile efectuate
pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual universitar, potrivit
reglementărilor legale din domeniul educației naționale - 19 noiembrie 2018;

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 „Declaraţie privind
impozitul pe profit”, care vizează, în principal, următoarele aspecte: transpunerea în legislația națională a
prevederilor Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva
practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne (ATAD),
care cuprind noi reguli de deducere pentru costurile îndatorării înregistrate de contribuabili, concomitent cu
abrogarea prevederilor art. 27, precum și modificarea condițiilor care trebuie îndeplinite de persoanele
juridice române pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii (majorarea limitei veniturilor realizate la
data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro și eliminarea condiției
privind realizarea de venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din
veniturile totale) - 20 noiembrie 2018;
Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a
sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul
preşedintelui ANAF nr. 1.613/2018, care, pentru a veni în sprijinul contribuabililor de a se conforma noilor
dispoziții legale referitoare la plata obligațiilor fiscale într-un singur cont unic și pentru a nu se calcula în sarcina
acestora obligații fiscale accesorii, propune modificarea termenului de 30.09.2018 până la care se efectuează
redirecționări de către unitățile Trezoreriei Statului, respectiv până la data de 31 decembrie 2018 - publicat în
data de 20 noiembrie 2018.

Jurisprudență

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, din 21 noiembrie 2018, în cauza C-664/16,
Lucrețiu Hadrian Vădan împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția
Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice
Brașov - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, având ca obiect o cerere de decizie
preliminară privind refuzul opus reclamantului din litigiul principal în ceea ce privește exercitarea
de către acesta a dreptului său de deducere a TVA-ului pentru bunurile și serviciile pe care le-a
utilizat pentru propriile operațiuni, întrucât nu a fost în măsură să prezinte facturi referitoare la
bunurile și serviciile menționate. În această cauză, concluzia Curții este că: „Directiva
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată, în special articolul 167, articolul 168, articolul 178 litera (a) și articolul 179 din aceasta,
precum și principiile neutralității taxei pe valoarea adăugată, (TVA) și proporționalității trebuie
interpretate în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, o persoană
impozabilă care nu este în măsură să furnizeze proba cuantumului TVA-ului pe care l-a achitat în
amonte prin prezentarea unor facturi sau a oricăror alte documente nu poate beneficia de un
drept de deducere a TVA-ului exclusiv pe baza unei estimări rezultate dintr o expertiză dispusă
de o instanță națională”.

