
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

 

INFORMARE 

21.11.2018 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează  că în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 984 din 21.11.2018 a fost publicată Legea nr. 271 din 
19.11.2018 pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului nr. 54/2010 

privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. 
Legea a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 

privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010, cu următoarele modificări: 
1. La articolul  II, alineatele (2) – (4) se abrogă 

”(2)Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, înregistrate în scopuri de 

TVA potrivit art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, care intenţionează să desfăşoare după data de 1 august 2010 operaţiuni 

intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, trebuie să solicite organelor fiscale competente 

înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit prevederilor art. 1582 din 

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3)În cazul aprobării de către organul fiscal competent a cererilor depuse până la data de 

1 august 2010 de către persoanele prevăzute la alin. (2), data înregistrării în Registrul 

operatorilor intracomunitari va fi data de 1 august 2010. În cazul aprobării de către 

organul fiscal competent a cererilor depuse după data de 1 august 2010 de persoanele 

prevăzute la alin. (2), data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va fi data 

comunicării deciziei în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cererile vor fi soluţionate în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 1582 din Legea nr. 

571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4)Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în 

domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi 

utilizate informaţiile din Registrul operatorilor intracomunitari.” 

2. Articolul III se abrogă 

 ”Solicitările de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele 

fiscale competente începând cu data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

 

Această abrogare aținut cont de prevederile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr 84 din 2016, adoptată prin Legea nr. 82/2017 potrivit căreia “În 

vederea reducerii sarcinilor administrative ale operatorilor economici, se abrogă 
prevederile referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari, având în vedere că 

în prezent există alte pârghii mai eficiente pentru prevenirea evaziunii fiscale, 
inclusiv în ceea ce privește operațiunile intracomunitare.” 

Registrul Operatorilor Intracomunitari a fost o măsură introdusă la 1 iulie 
2010, la inițiativa Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 
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