17 iulie 2015
Acordarea voucherelor de vacanta
Legea nr. 173/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 481 din 1 iulie 2015
Legea aproba Ordonanta Guvernului nr.
8/2014 pentru modificarea unor termene
prevazute in OUG nr. 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta.
Prezenta lege aduce o serie de modificari
si completari referitoare la modalitatea de

acordare a voucherelor de vacanta, la
institutiile emitente, tipuri de vouchere de
vacanta (pe hartie si suport electronic),
modalitatea de utilizare a acestora si
contraventiile aplicabile.

Decizia Curtii Constitutionale privind unele aspecte din legea pentru prevenirea si combaterea
evaziunii fiscale
Decizia nr. 363/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 495 din 7 iulie 2015
Curtea Constitutionala a admis exceptia de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6
din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si
combaterea evaziunii fiscale.

intentie, in cel mult 30 de zile de la
scadenta,
a
sumelor
reprezentand
impozite sau contributii cu retinere la
sursa.

Decizia prevede neconstitutionalitatea
incadrarii drept infractiune (implicand
pedeapsa cu inchisoarea de la 1 an la 6
ani) a faptei de retinere si nevarsare, cu

O opinie separata la prezenta Decizie a
fost formulata de 4 din cei 9 judecatori ai
Curtii Constitutionale.

Administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu
permanent
Ordinul nr. 775/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 498 din 7 iulie 2015
Prezentul Ordin aduce completari Ordinului
nr. 2157/2006 privind organizarea activitatii
de
administrare
a
contribuabililor
nerezidenti care nu au pe teritoriul
Romaniei un sediu permanent.
Astfel, competenta de inregistrare fiscala
sau de executare silita a taxelor a
contribuabililor
nerezidenti
persoane

juridice care nu au pe teritoriul Romaniei
un sediu permanent si care organizeaza si
exploateaza activitati de jocuri de noroc in
Romania, revine Administratiei fiscale
pentru contribuabili nerezidenti din cadrul
Directiei Generale Regionale a Finantelor
Publice Bucuresti.

Modificarea si completarea unor reglementari contabile
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 773/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iulie
2015
Ordinul se aplica operatorilor economici
carora le sunt incidente reglementarile
OMFP nr. 1802/2014 sau Reglementarile
contabile
conforme
cu
Standardele
internationale de raportare financiara,
aplicabile societatilor comerciale ale caror
valori
mobiliare
sunt
admise
la
tranzactionare pe o piata reglementata si
care au inregistrat in exercitiul precedent
o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Reglementarile
se
aplica
inclusiv
operatorilor economici al caror exercitiu
financiar este diferit de anul calendaristic.
Sunt publicate Normele metodologice
privind intocmirea raportarilor contabile la
30
iunie
2015
cat
si
continutul

formularelor ce trebuiesc depuse. Aceste
raportari au termen limita de depunere
data de 17 august 2015.
Se modifica criteriile de marime avute in
vedere
la
clasificarea
operatorilor
economici in microentitati, entitati mici,
entitati mijlocii si mari respectiv grupuri
mici si mijlocii si grupuri mari (alin. (2)-(4)
ale pct. 9, respectiv alin. (2)-(3) ale pct. 10
din OMFP nr. 1802/2014).
In plus, se modifica anumite aspecte
referitoare la functiunea urmatoarelor
conturi: 354 Produse finite, 347 Produse
agricole, 348 Diferente de pret la produse,
361 Active biologice de natura stocurilor,
368 Diferente de pret la active biologice de

natura stocurilor, 711 Venituri aferente
costurilor stocurilor de produse.
La data intrarii in vigoare a acestui ordin se
abroga
OMFP
nr.
936/2014
pentru

aprobarea
Sistemului
de
contabila la 30 iunie 2014.

raportare

Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul
comertului
Legea nr. 152/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iulie 2015
Prezenta lege transpune in legislatia
nationala prevederile Directivei 2012/17/UE
in ceea ce priveste interconectarea
registrelor centrale, ale comertului si ale
societatilor, cu scopul de a facilita
schimbul de informatii si documente cu
registrele comertului din statele membre
ale Uniunii Europene.
Prezentam in continuare principalele
modificari ale actelor normative:
Legea nr. 26/1990 privind registrul
comertului
Printre altele, din 7 iulie 2017,
persoanele fizice si juridice inregistrate
in registrul comertului vor avea si un
identificator unic la nivel European
(EUID).
In plus, persoanele juridice romane
care deschid sucursale in strainatate
au obligatia mentionarii acestora la
oficiul
registrului
comertului
din
Romania, dupa inregistrarea lor in
statele respective (aceasta prevedere

intra in vigoare in 90 de zile de la
publicarea in Monitorul Oficial).
Legea Societatilor nr. 31/1990
Se introduc noi situatii in care se poate
pronunta dizolvarea unei societati,
dintre care enumeram:
(i) nu mai sunt indeplinite conditiile
referitoare la sediul social, inclusiv ca
urmare a expirarii duratei actului care
atesta dreptul de folosinta asupra
spatiului cu destinatie de sediu social.
(ii) societatea nu si-a depus situatiile
financiare anuale si cele consolidate,
dupa caz, precum si raportarile
contabile la unitatile teritoriale ale
Ministerului
finantelor
publice
in
termenul prevazut de lege, daca
perioada de intarziere depaseste 60 de
zile lucratoare; si
(iii) societatea nu si-a depus la unitatile
teritoriale ale Ministerului finantelor
publice,
in
termenul
prevazut,
declaratia ca nu a desfasurat activitate

de la constituire, daca perioada de
intarziere depaseste 60 de zile.
Completari se aduc si urmatoarelor acte
normative:
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea
formalitatilor
la
inregistrarea
in
registrul comertului a persoanelor
fizice, asociatiilor familiale si a
persoanelor
juridice,
inregistrarea

fiscala a acestora
precum si la
autorizarea functionarii persoanelor
juridice;
OUG nr. 116/2009 pentru instituirea
unor masuri privind activitatea de
inregistrare in registrul comertului.
Legea intra in vigoare la 3 zile de la
publicarea in Monitorul Oficial, cu o serie
de exceptii prevazute in mod expres.

