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Acte adoptate
Ordinul nr. 2.232/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2020 - M. Of. nr. 688 din
31 iulie 2020;

Ordinul nr. 3.039/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile
speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru
declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care
România este stat membru de înregistrare - M. Of. nr. 684 din 31 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.206/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la
30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile - M. Of. nr. 675
din 30 iulie 2020;

Norma nr. 30/2020 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea și completarea Normei
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare
anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private - M. Of. nr. 671 din 29 iulie 2020;

Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul
specific unor activități - M. Of. nr. 659 din 24 iulie 2020;

Ordinul nr. 3.011/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100
«Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea
modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu
regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă - M. Of. nr. 651 din 23 iulie 2020;

Hotărârea nr. 570/2020 a Guvernului pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 641 din 21 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.116/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor ordine ale
ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice - M. Of. nr. 635 din 20 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.100/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de
anulare a obligațiilor de plată accesorii - M. Of. nr. 635 din 20 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.148/2020 al ministrului finanțelor publice privind modificarea
și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată
pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art.
296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 - M. Of. nr. 628 din 17 iulie 2020;

Hotărârea nr. 553/2020 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 627 din 16 iulie 2020;

Circulara nr. 15/2020 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele
minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24
iunie-23 iulie 2020 - M. Of. nr. 623 din 15 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.168/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 2.073/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor
de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2020 - M. Of. nr. 623 din 15 iulie 2020;

Legea nr. 131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru
modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare - M. Of. nr. 623 din 15 iulie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 111/2020 a Guvernului privind 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, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și
supravegherea activității de asigurare și reasigurare - M. Of. nr. 620 din 15 iulie 2020;

Decizia (UE) 2020/1.101 a Comisiei din 23 iulie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2020/491 privind scutirea
de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea
efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 [notificată cu numărul C(2020)
4936] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 241 din 27 iulie 2020.

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie
mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art. 459 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B416) - publicată în data de 15 iulie 2020;

Propunere legislativă pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării
capitalului social prin modificarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile (B415) - publicată în data de 15 iulie
2020;

Propunere legislativă pentru debirocratizarea activităţii economice a microîntreprinderilor prin
modificarea Legii nr. 82/1991 a contabilităţii (B413) - publicată în data de 15 iulie 2020.

Jurisprudență
Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Hotărârea în cauza C‑242/19 CHEP Equipment Pooling NV împotriva Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii și
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi, prin care Curtea declară că „Articolul 17 alineatul (2)

litera (g) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008,
trebuie interpretat în sensul că transferul de către o persoană impozabilă de bunuri care provin dintr‑un
stat membru către statul membru de rambursare, în scopul prestării, de către această persoană impozabilă, de
servicii de închiriere a bunurilor respective în acest din urmă stat membru, nu trebuie să fie asimilat unei
livrări intracomunitare atunci când utilizarea bunurilor menționate în scopul unei astfel de prestări este
temporară, iar acestea au fost expediate sau transportate din statul membru în care este stabilită persoana
impozabilă menționată. Dispozițiile Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a
normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către
persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare trebuie interpretate în
sensul că se opun ca un stat membru să refuze dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată unei
persoane impozabile stabilite pe teritoriul unui alt stat membru pentru simplul motiv că această persoană
impozabilă este sau ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă pe valoare adăugată în statul membru de
rambursare”.
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