Cuprins
Capitolul I. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene _______________________________________ 1
1. Libera prestare a serviciilor. Ajutoare de stat.
Taxă regională _________________________________ 1
2. Fiscalitate. Taxă pe valoarea adăugată. No iunea de
persoană impozabilă. Vânzarea de terenuri construibile.
Nededucerea TVA-ului aferent intrărilor ___________ 17
3. Taxe cu efect echivalent unor taxe vamale. Taxă pentru
marmura excavată pe teritoriul unei municipalită i şi
transportată în afara limitelor teritoriale ale acesteia___ 29
4. TVA. Opera iuni scutite. Închiriere de bunuri imobile.
Bun domenial ________________________________ 36
5. 1. Restric ii privind libera prestare a serviciilor _______ 44
2.
Exploatarea de jocuri de noroc prin internet. Protec ia
consumatorilor na ionali împotriva riscurilor de fraudă şi
de criminalitate. Reglementare care rezervă o autoriza ie
unui operator unic. Refuz de a acorda o autoriza ie de
exploatare unui operator care dispune de o autoriza ie în
alte state membre. Justificare. Propor ionalitate ______ 44
3.
Controlul fiecărei măsuri concrete de aplicare a
reglementării na ionale _________________________ 45
6. Aderarea unui nou stat membru. Drept de deducere a taxei
achitate în amonte. Reglementare na ională prin care se
exclude dreptul de deducere a taxei aferente anumitor
prestări de servicii. Parteneri comerciali stabili i pe un
teritoriu considerat „paradis fiscal”. Posibilitatea statelor
membre de a men ine norme de excludere a dreptului de
deducere la momentul intrării în vigoare a celei de
A şasea directive TVA__________________________ 60
7. Opera iuni impozabile. No iunea de „activitate
economică”. Atribuirea unor licen e care permit utilizarea
unei păr i determinate a spectrului de radiofrecven e,
rezervată serviciilor de telecomunica ii _____________ 69

X

Gestionarea domeniului public

8.

9.

1.

Activită i îndeplinite de un organism de drept public.
Exploatare de parcări cu plată. Denaturări ale
concuren ei___________________________________ 80
2.
În elesul termenilor „ar determina” şi „semnificative”
din art. 4 alin. (5) al doilea paragraf din A şasea
directivă _____________________________________ 80
No iunea de „furnizare a apei”. Cotă redusă de TVA __ 97

Capitolul al II-lea. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie ______________________________
10. Impozit pe clădiri şi terenuri din parcuri industriale.
Facilită i fiscale. Ajutoare de stat. Competen ă ______
11. Act administrativ fiscal. Contesta ie. Procedura
comunicării prin publicitate. Rea-credin ă.
Sanc iunea decăderii __________________________
12. Contract de închiriere. Ocuparea unei suprafe e din
domeniul public. Ac iune pentru obligarea la plata
chiriei. Prescrip ie extinctivă. Termen _____________
13. Consiliu local. Gestiune delegată. Servicii publice de
gospodărire comunală. Sistem de iluminat stradal.
Reabilitare. Societate comercială. TVA. Deducere ___

107
107

114

118

121

Capitolul al III-lea. Jurisprudenţa curţilor de apel_______ 125
14. 1. Taxe speciale. Condi ii de instituire _____________ 125
2.
Limite ale reglementării fiscale locale prevăzute
de Codul fiscal _______________________________ 125
3.
Impozit pe clădiri. Taxă asupra mijloacelor de
transport ____________________________________ 125
15. 1. Taxă specială. Procedura şi condi iile de instituire.
Caracter discriminatoriu. Dreptul de a contesta instituirea
taxelor speciale. Solu ionarea contesta iei împotriva
instituirii taxelor speciale. Distinc ia dintre „taxe
speciale” şi „alte taxe locale”____________________ 143
2.
Legitimarea procesuală activă a baroului de avoca i.
Organism social ce invocă vătămarea unui interes
legitim public________________________________ 143
16. Taxă specială pentru sprijinirea activită ii de sport,
cultură, artă şi ştiin ă. Neîndeplinirea condi iilor pentru
instituire. Nelegalitate. Serviciu public local. Inexisten a
acestuia ____________________________________ 157

Cuprins

17.

18.

19.
20.
21.

22.

XI
1.

Decizie de impunere. Edificare a unei construc ii
noi. Impozit pe clădiri _________________________ 172
2.
Majorări de întârziere. Culpa autorită ii __________ 172
Hotărâre a consiliului local. Hotărâre judecătorească de
anulare a unui act administrativ normativ. Efecte.
Cerere de restituire a taxei plătite în temeiul hotărârii
consiliului local ______________________________ 188
Act administrativ normativ. Hotărâre de Guvern.
Cota de impozitate TVA de 5%. Anulare a
dispozi iilor din normele metodologice ____________ 195
Impozite şi taxe locale. Înştiin are de plată _________ 202
Contraven ii instituite prin hotărâri de consiliu local ca
urmare a opririi/sta ionării pe domeniul public. Avizul
Poli iei Rutiere. Nulitatea hotărârii de consiliul local în
raport de art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 ________ 206
Măsurile complementare privind ridicarea autovehiculelor
şi blocarea ro ilor autovehiculelor. Instituirea lor prin
hotărâre a consiliului local. Posibilitatea de reglementare
prin lege stricto sensu. Necompeten a consiliului local de a
emite reglementări în domeniu, în raport de art. 5
alin. (4) din O.G. nr. 2/2001 ____________________ 214

Capitolul al IV-lea. Jurisprudenţa tribunalelor _________ 228
23. Serviciu public comunitar. Acte de stare civilă. Taxe
speciale pentru încheierea căsătoriei. Caracterul local sau
na ional al serviciului public. Serviciu public creat în
interesul persoanelor fizice şi juridice. Serviciu public
creat în interesul statului. Nelegalitatea taxelor______ 228
24. Impozit local pe teren. Teren extravilan trecut în
intravilan prin hotărâre a consiliului local. Lipsa
publicită ii hotărârii. Lipsa actualizării registrului fiscal
local. Obliga iile contribuabililor. Obliga iile autorită ilor
locale. Modalitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor
locale. Cuantumul impozitului datorat. Majorări de
întârziere ___________________________________ 232
Index ____________________________________________ 239

