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Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul
official nr. 815 din 08.10.2019
Emitent : PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 270 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, cu excepţia
situaţiei în care sunt transferate bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituţii
publice în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante;
2.

La articolul 270 alineatul (4), litera c) se abrogă.

3.

La articolul 316, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu înregistrează în

scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România,
înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile
pentru evaluarea riscului fiscal.
4. La articolul 316 alineatul (11), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată
în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă
înmatriculării la registrul comerţului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se
stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art.
76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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