PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005
pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 8 - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, sau cu amendă,
stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau
contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de
bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat,
ori compensări datorate bugetului general consolidat.
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la
5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, sau cu amendă asocierea în
vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1).”
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2. La articolul 9, partea intoductivă a alineatului (1) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9 - (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se
pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi, sau
cu amenda, următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la
îndeplinirea obligaţiilor fiscale:”
3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 10 - (1) În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune
fiscală prevăzute la art. 8 și 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al
judecății, prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia
nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate
aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în
aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei
naționale, se aplică pedeapsa cu amenda.ˮ
4. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi
alineate, alin. (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la
art. 8 și 9, dacă în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la
pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, prejudiciul produs prin
comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă
dobânzile și penalitățile este acoperit integral, fapta nu se mai
pedepsește, făcându-se aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările
și completările ulterioare.
(12) Dispozițiile prezentului articol se aplică tuturor inculpaților
chiar dacă nu au contribuit la acoperirea prejudiciului prevăzut la
alin. (1) și (11).”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în
condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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