Contabilitatea in partida simpla
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 139 din 24
februarie 2015
Incepand cu 1 martie 2015 se aplica

normative,

prezentul ordin normativ ce reglementeza

contabilitatii in partida simpla, cu

modul de tinere a contabilitatii in partida

exceptia persoanelor juridice fara

simpla.

scop patrimonial.

In

primul

rand,

noile

au

obligatia

tinerii

reglementari

Ca element de noutate, conform noilor

contabile privind contabilitatea in partida

dispozitii, persoanele fizice autorizate

simpla se aplica de catre urmatoarele

pot conduce contabilitatea in partida

categorii de contribuabili:

dubla, prin optiunea acestora, daca nu

persoanele fizice si asocierile fara

exista vreun act normativ care sa

personalitate

caror

interzica aceasta posibilitate sau care

venituri sunt supuse impozitului pe

sa impuna conducerea contabilitatii in

venit si al caror venit net anual este

partida simpla.

determinat in sistem real pe baza

Astfel,

datelor

contabilitatea in partida simpla vor

din

juridica

ale

contabilitate,

fiind

obtinut din urmatoarele surse:

persoanele

fizice

care

tin

putea trece la conducerea contabilitatii

 activitati independente;

in

 cedarea folosintei bunurilor;

exercitiului financiar ulterior celui in

 activitati agricole, silvicultura,

care au decis aceasta trecere, iar cele

piscicultura;

partida

dubla

de

la

inceputul

care sunt infiintate dupa intrarea in

persoanele sau entitatile care, prin

vigoare a prezentului act normativ, pot

actul normativ de infiintare, prin legi

opta inca de la infiintare la conducerea

speciale

sau

prin

alte

acte

contabilitatii in partida dubla sau in

conduc contabilitatea in partida simpla,

partida simpla.

astfel:
Registrul Jurnal de incasari si

Totodata, persoanele care vor opta

plati,

pentru contabilitatea in partida dubla

cronologica toate incasarile si

vor organiza si conduce contabilitatea

platile atat in numerar cat si

proprie

reglementarilor

prin

cu

totalizeaza lunar.

in

contabile

baza

conforme

directivele

cuprinde

banca,

iar

in

ordine

sumele

europene in vigoare, pana la nivel de

Registrul

balanta de verificare, fara a intocmi

completeaza cu elementele de

situatii financiare anuale.

natura

Trecerea de la contabilitatea in partida

inventariate.

simpla
dubla,

la

contabilitatea

se

realizeaza

in

inventar

activelor

si

–

se

se

datoriilor

partida

In plus, noile prevederi vor elimina

baza

obligatia parafarii celor doua registre

pe

inventarului si a informatiilor privind

contabile obligatorii la ANAF.

creantele si datoriile persoanei fizice,

In ceea ce priveste termenul legal de

iar deschiderea initiala a conturilor se

pastrare a documentelor justificative

face prin utilizarea contului 455 “Sume

utilizate de persoanele care conduc

datorate actionarilor/asociatilor”.

contabilitatea in partida simpla, acesta

De asemenea, noile dispozitii modifica

se va reduce de la 10 la 5 ani, cu

continutul registrelor obligatorii a fi

exceptia statelor de salarii care vor fi

intocmite

pastrate 50 de ani.

de

catre

persoanele

ce

Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 113 din 12
februarie 2015
Prezentul Ordin prevede modificarea si

de TVA cu drept de deducere pe baza

completarea Normelor privind aplicarea

acestui aviz.

scutirii de taxa pe valoarea adaugata

In

pentru livrarile catre ambasade, organisme

prestatorii nu primesc avizul valabil privind

internationale recunoscute astfel si fortele

indeplinirea conditiilor de reciprocitate, vor

NATO, astfel cum sunt prevazute la art. 143

aplica fie scutirea de TVA fara drept de

alin. (1) lit. j), j1), k), l) si m) din Legea nr.

deducere, fie regimul de taxare in care au

571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si

optat

XI din Acordul dintre Romania si Statele

inchiriere/leasing bunuri imobile.

Unite ale Americii privind statutul fortelor

Avizul privind indeplinirea conditiilor de

Statelor Unite ale Americii in Romania.

reciprocitate

Astfel, pentru inchirierea sau leasingul de

protocol din cadrul Ministerului Afacerilor

bunuri

Externe, iar o copie de pe acest aviz se

imobile,

persoanele

scutite

in

caz

contrar,

pentru

in

taxarea

se

situatia

operatiunilor

solicita

transmite

in

justificarii scutirii directe de TVA.

pot

beneficia

de

scutire

prestatorilor

Directiei

conformitate cu aceste prevederi, stabilite
Romania,

in

in

care

de

de

vederea

directa de TVA pe baza avizului privind

In vederea restituirii taxei pe valoarea

indeplinirea conditiilor de reciprocitate,

adaugata, solicitantii trebuie sa prezinte

care este valabil pe o perioada de 12 luni

printre altele si copii de pe bonurile fiscale

consecutive de la data emiterii acestuia.

a caror valoare nu este mai mare de 100

Astfel, pentru inchirierea sau leasingul de

euro. In situatia in care aceasta valoare

bunuri imobile prestatorii aplica scutirea

este

depasita,

solicitantii

prezinte copii de pe facturi.

trebuie

sa

Modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 193/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 148 din 27
februarie 2015
Prezentul

Ordin

modifica

ministrului

finantelor

2.222/2006

privind

Ordinul

publice

in transportul international de persoane

nr.

si/sau marfuri, se face in baza unui

aprobarea

certificat emis de directia competenta

Instructiunilor de aplicare a scutirii de

din cadrul Ministerului Transporturilor.

taxa pe valoarea adaugata.

De asemenea, in cazul companiilor

Astfel, in cazul companiilor aeriene

aeriene nou-infiintate, certificatul va fi

stabilite

in

eliberat pe baza planului de afaceri

faptului

ca

Romania,

justificarea

activitatea

acestor

prestatori/furnizori consta, in principal,

prezentat

directiei

competente

din

cadrul Ministerului Transporturilor.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 320/2015, publicat in Monitorul
Oficial nr. 114 din 12 februarie 2015
Prin prezentul Ordin se modifica procedura

precizeaza faptul ca organul fiscal va

de

transmite la adresa de domiciliu fiscal

aplicare

a

art.

781 din

Codul

de

procedura fiscala cu privire la Registrul

declarat

contribuabililor inactivi/reactivati.

contribuabilului o invitatie prin care acesta

Astfel,

din urma va fi solicitat sa se prezinte la

cu

privire

la

verificarea

si

la

sediul

social

al

contribuabililor inactivi care se sustrag de

sediul organului fiscal.

la

prin

Cu privire la procedura de verificare a

de

contribuabililor care nu functioneaza la

se

domiciliul

efectuarea

inspectiei

declararea

unor

identificare

a

date

domiciliului

fiscale
eronate
fiscal,

fiscal

declarat,

organul

de

inspectie

fiscala

va

solicita,

in

scris,

domiciliul

fiscal

declarat

prezenta unui reprezentant al acestuia la

contribuabilului,

sediul

secundare, daca exista.

organului

fiscal.

Solicitarea

se

precum

si

al

la

sediile

trimite atat la sediul social, cat si la

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 360/2015, publicat in Monitorul
Oficial nr. 120 din 16 februarie 2015
Prezentul Ordin aduce modificari privind

exceptie, aceste decizii pot fi emise la

procedura de emitere si comunicare a

cererea contribuabilului

unor acte administrative pentru debitorii

situatii prevazute de lege.

care

De

inregistreaza

obligatii

fiscale

asemenea,

in

sau

cazul

in

in

alte

care

restante sub o anumita limita.

cuantumul obligatiilor fiscale neachitate

In cazul in care cuantumul obligatiilor

nu depaseste suma de 40 de lei, nu se

fiscale

de

emit somatii si tituluri executorii. Prin

de

exceptie, se emit

accesorii

intarziere/dobanzi

(majorari
si

penalitati

somatii si titluri

intarziere) nu depaseste suma de 40 de

executorii in alte situatii prevazute de

lei, nu se emit decizii referitoare la

lege.

obligatiile

de

plata

accesorii.

Prin

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 161/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 130 din 20
februarie 2015
Actul normativ modifica si completeaza

prin

Ordinul

procedura de comunicare prin mijloace

publice nr. 1.154/2014.

electronice de transmitere la distanta

Astfel, serviciul “Spatiul privat virtual” va

intre ANAF si persoanele fizice, aprobata

cuprinde

in

ministrului

plus

actiuni

finantelor

precum

descarcari

de

documente si

Prezentul ordin aproba si anexa privind

monitorizarea istoricului accesului si

documentele ce pot fi comunicate prin

actiunilor prevazute la art. 14 alin. 2.

serviciul "Spatiul privat virtual".

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 150/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 136 din 23
februarie 2015
Prezentul Ordin modifica si completeaza

comerciale ale caror valori mobiliare sunt

Reglementarile contabile conforme cu

admise la tranzactionare pe o piata

Standardele internationale de raportare

reglementata.

financiara,

aplicabile

societatilor

Aprobarea modelului si continutului unor formulare si proceduri
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 159/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 131 din 20
februarie 2015
Prezentul Ordin reglementeaza modelul si

fiscale vor afisa anuntul de atentionare la

continutul

a

locul de amplasare a aparatelor de marcat

clientilor referitor la obligatia operatorilor

electronice fiscale astfel incat sa fie vizibil

economici de a utiliza aparate de marcat

clientilor.

electronice fiscale (conform prevederilor

In

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

desfasoara activitati comerciale in unitati

28/1999).

de tip restaurant, bar, discoteca, club,

Astfel, incepand cu data de 1 martie 2015,

acestia vor asigura informarea clientilor si

operatorii economici care au obligatia de a

prin tiparirea anuntului de atentionare pe

utiliza

prima pagina a meniurilor.

anuntului

aparate

de

de

atentionare

marcat

electronice

cazul

operatorilor

economici

care

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 410/2015, publicat in
Monitorul Oficial nr. 133 din 23 februarie 2015
Ordinul

aproba

modelul

si

continutul

simplificare pentru furnizarile de energie

formularului 089 – Declaratie pe propria

electrica.

raspundere pentru indeplinirea conditiei

Prezentul Ordin include: noul model al

prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din

formularului

089,

Codul

completare,

precum

fiscal

privind

masurile

de

instructiunile

de

si

de

procedura

gestionare.
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 218/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 149 din 27
februarie 2015
Ordinul aproba procedura de sigilare a

economic in punctul de lucru, potrivit legii,

unitatii operatorului economic pe perioada

acestea procedeaza si la sigilarea unitatii.

de suspendare a activitatii, in conformitate

In

cu prevederile Ordonantei de urgenta a

operatorului economic, organele de control

Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia

incheie

operatorilor economici de a utiliza aparate

sigilare/desigilare.

de marcat electronice fiscale.

Sigilarea vizeaza toate caile de acces

Potrivit actului normativ, in cazul in care

destinate

organele

unitatii operatorului economic.

de

control

abilitate

dispun

masura suspendarii activitatii operatorului

momentul

sigilarii/desigilarii

un

intrarii

proces-verbal

clientilor

in

unitatii

de

incinta

Impozitul pe venituri din activitati agricole
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 197/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 139 din 24
februarie 2015
Ordinul se refera la Procedura de anulare a

pentru anul 2013 proportional cu gradul de

impozitului pe venitul din activitati agricole

calamitate al productiei agricole, daca sunt

datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003

indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
Impozitul a fost stabilit pe baza de

privind

Codul

fiscal,

cu

modificarile

si

norme de venit;

completarile ulterioare, pentru anul fiscal

Pentru productia agricola nu au fost

2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii

incheiate polite de asigurare;

aferente acestuia.
Astfel,

contribuabilii

care

au

Productia a fost calamitata in proportie

desfasurat

de peste 30% din totalul productiei

activitati agricole individual sau in asociere

aferente fiecarei grupe de produse

beneficiaza de anularea impozitului pe venit

vegetale sau animale.

Loteria bonurilor fiscale
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 106/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 91 din 3
februarie 2015
Prezentul Ordin prevede organizarea unei

fiscale emise in perioada 2 februarie – 28

extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor

martie 2015, fondul de premiere alocat

fiscale in data de 13 aprilie 2015, la

acestei extrageri fiind de 1.000.000 lei.

aceasta

extragere

participand

bonurile

Rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei
Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 5
februarie 2015
Incepand cu data de 5 februarie 2015,

Bancii

nivelul

2,25% pe an.

ratei

dobanzii

de

referinta

a

Nationale a Romaniei este de

Nivelul accizei specifice la tigarete
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 129 din 19
februarie 2015
Prezentul Ordin aproba nivelul accizei la

31 martie 2016 inclusiv, nivelul accizei

tigarete. Astfel, in perioada 1 aprilie 2015 –

specifice este de 314,68 lei/1000 tigarete.

