11 septembrie 2015

Modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire
Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2092/2015 publicat in
Monitorul Oficial nr. 643 din 25 august 2015
Prezentul Ordin modifica si completeaza
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 163/2015
pentru
aprobarea
Normelor
privind
procedurile simplificate de vamuire.
Noile prevederi aduc precizari in ceea ce
priveste regimul marfurilor supuse unor
masuri restrictive sau sanctionatorii
(e.g. droguri, produse cu regim special, arme
etc), astfel, daca o operatiune vamala care
se deruleaza in baza unei autorizatii pentru
aplicarea procedurilor simplificate de
vamuire intra sub incidenta unor masuri
restrictive sau sactionatorii, acesta poate fi
recalificata sub regimul normal de vamuire
in
vederea
implementarii
cerintelor
prevazute de respectivele masuri.
De asemenea, Ordinul aduce modificari si
completari in ceea ce priveste conditiile
necesare a fi indeplinite de catre titularul
autorizatiei in vederea acordarii scutirii de
notificare. Astfel, pe langa obligativitatea
detinerii unui certificat AEO, titularul
autorizatiei trebuie sa indeplineasca
urmatoarele:

sa desfasoare activitati de productie,
montaj
si/sau distributie
(aceste
activitati pot fi desfasurate si de catre
persoana reprezentata de titularul
autorizatiei);
operatiunile derulate pentru care
solicita scutirea de notificare, nu se
refera la marfuri restrictionate, definite
conform legii la art. 269 alin. (2) din
Legea nr. 86/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Mai mult, se precizeaza faptul ca
monitorizarea indeplinirii conditiilor de
autorizare
a
utilizarii
procedurilor
simplificate de vamurire se va efectua in
conformitate
cu
procedura
privind
monitorizarea
activitatii
operatorilor
economici titulari ai certificatului de
operator economic autorizat.

Aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de
persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor, in vederea acordarii deductibilitatii
contributiei de asigurari sociale de sanatate
Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2203/2015 publicat in
Monitorul Oficial nr. 647 din 26 august 2015
Ordinul
aproba
Procedura
privind
recalcularea bazei impozabile pentru
veniturile realizate de persoanele fizice din
cedarea folosintei bunurilor, in vederea
acordarii deductibilitatii contributiei de
asigurari sociale de sanatate.

venitul net/baza impozabila, precum si
modalitatea in care organul fiscal
competent determina valoarea venitului
net/bazei impozabile din care se deduce
contributia de asigurari sociale de sanatate
anuala.

Conform acestei proceduri, organul fiscal
recalculeaza venitul net/baza impozabila
din cedarea folosintei bunurilor, pe fiecare
sursa de realizare a venitului. Astfel,
contributiile de asigurari sociale de
sanatate datorate pentru anul fiscal se
deduc de organul fiscal din veniturile
realizate pe fiecare sursa din categoria
venituri din cedarea folosintei bunurilor,
indiferent de modalitatea de determinare a
venitului net (i.e. in sistem real, pe baza de
norme de venit sau prin utilizarea cotelor
forfetare de cheltuieli).

De asemenea, in vederea determinarii
venitului net anual impozabil, pierderea
reportata din anii anteriori se deduce din
venitul net/baza impozabila - stabilita
conform prevederilor prezentului Ordin.

De asemenea, sunt precizate tipurile de
venituri asupra carora se recalculeaza

Valoarea impozitului pe venitul net anual
datorat se comunica contribuabilului de
catre organul fiscal competent prin decizia
de impunere anuala.
Prevederile prezentului Ordin se aplica
pentru veniturile realizate de persoane
fizice incepand cu 1 ianuarie 2014.

Modificarea si completarea Normelor metodologice privind concediul si indemnizatia lunara
pentru cresterea copiilor
Hotararea Guvernului nr. 685/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 649 din 27 august 2015
Hotararea
modifica
si
completeaza
Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si
indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 52/2011.
Conform prezentei Hotarari, la stabilirea
indemnizatiei pentru cresterea copilului se
iau in considerare veniturile realizate in
ultimele 12 luni inainte de nasterea
copilului.
Persoana care obtine concomitent venituri
supuse impozitului din mai multe surse,
poate obtine concediul si indemnizatia
pentru cresterea copilului doar daca
indeplineste urmatoarele conditii:
sumele
castigate
intr-un
an
calendaristic nu vor depasi 3.000 lei;
face dovada privind suspendarea a cel
putin uneia dintre activitatile care au
stat la baza stabilirii dreptului la
indemnizatie.
In situatia in care persoana indreptatita nu
poate
prezenta
dovada
suspendarii
activitatii, aceasta poate realiza venituri
impozabile din orice activitate, in anumite
intervale de timp, cu conditia sa nu fie
depasita limita anuala de 3.000 lei.

In situatia in care persoanele indreptatite
solicita succesiv dreptul la concediu si
indemnizatie pentru cresterea copilului,
limita anuala de 3.000 lei se aplica fiecaruia
dintre acestia.
Conform
noilor
prevederi,
agentiile
teritoriale sunt obligate sa verifice daca
persoana aflata in concediu pentru
cresterea copilului respecta limita de
venituri de 3.000 de lei pe an calendaristic,
in termen de trei luni de la incheierea
fiecarui an din perioada concediului, dar si
de la incetarea dreptului la concediu si
indemnizatie.
In situatia in care persoana indreptatita
realizeaza venituri mai mari de 3.000 lei
anual, ii revine obligatia de a anunta in scris
primaria in cel mult 15 zile lucratoare. In
caz contrar, indemnizatia se considera a fi
acordata pe nedrept si va fi recuperata
conform legii.
In cazul in care apare o situatie de natura
sa genereze un nou drept, la stabilirea bazei
de calcul a indemnizatiei pentru cresterea
copilului vor fi luate in considerare si
veniturile realizate pe perioada concediului
de ingrijire a copilului, in limita a 3.000 de lei
anual.
Hotararea intra in vigoare incepand cu data
de 27 august 2015.

Modificarea si completarea Normelor metodologice pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri
Hotararea Guvernului nr. 679/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015
Prezentul act normativ completeaza si
clarifica anumite aspecte legate de
implementarea practica a programului
destinat antreprenorilor debutanti in
afaceri,
respectiv
persoanelor
care
desfasoara pentru prima data activitate
economica, prin intermediul unei societati
cu raspundere limitata (SRL-D), program
instituit prin OUG nr. 6/2011.
Astfel,
conform
prezentei
Hotarari,
finantarea in perioada 2015-2020 a
programului pentru acordarea de alocatii
financiare nerambursabile (AFN) se va face
pentru cel putin 550 de microintreprinderi
pe an si se asigura din bugetul aprobat
anual
al
Ministerului
Energiei,
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de
Afaceri.
Inscrierea
proiectelor
se
realizeaza
exclusiv online, pe baza de user si parola, in
sesiuni
semestriale
de
15
zile
calendaristice, pana la epuizarea bugetului
alocat programului.
De asemenea, potrivit noilor reglementari,
admiterea in program se face in ordinea
punctajului obtinut la evaluarea planurilor
de afaceri depuse on-line, punctajul minim
fiind de 60 de puncte din maximum 100 de
puncte posibile. In cazul in care se obtin

punctaje egale, departajarea se face in
functie de anumite criterii, precum:
numarul de locuri de munca ce
urmeaza a fi create in cadrul
proiectului;
achizitia
tehnologice;
activitatea
programul;

de
pe

echipamente
care

acceseaza

curs de antreprenoriat;
asociatul/administratorul
este
somer sau absolvent din anul
precedent la data inscrierii la
Registrul Comertului;
data si ora inscrierii in program.
Aplicantii ale caror planuri de afaceri se
implementeaza cu componenta de credit si
care obtin cel putin punctajul minim in
urma verificarilor efectuate, vor incheia
contractul de finantare cu Oficiul Teritorial
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si
Cooperatie (OTIMMC) dupa prezentarea
dovezii de cofinantare (de exemplu:
contractul de credit emis de un finantator
de credit autorizat, alte dovezi certe privind
capacitatea de cofinantare a proiectului).
Acesti aplicanti vor prezenta dovada de
cofinantare in termen de cel mult 30 zile
calendaristice de la data primirii prin posta

electronica a notificarii privind acordul de
principiu de finantare.
In cazul in care aplicantii solicita, in termen
de 30 zile, aprobarea OTIMMC pentru
inlocuirea componentei de credit cu
componenta de aport propriu in vederea
implementarii
planului
de
afaceri,

contractul de finantare se va semna in
termen de 5 zile lucratoare de la data
primirii aprobarii.
Prezenta Hotarare intra in vigoare incepand
cu data de 28 august 2015.

Adoptarea Ordonantei privind cazierul fiscal
Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicata in Monitorul Oficial
nr. 655 din 31 august 2015
Prin
prezenta
Ordonanta,
Guvernul
Romaniei a aprobat un nou cadru legal care
reglementeaza cazierul fiscal, modificand
substantial regulile aplicabile in prezent in
baza OG nr. 75/2001.
Astfel, noul act normativ, extinde sfera de
aplicare a cazierului fiscal, stabileste noi
situatii in care documentul trebuie
prezentat si reglementeaza si alte aspecte
care nu erau pana acum prevazute
de legislatie.
Una dintre cele mai importante modificari
pe care le aduce noua ordonanta este cea
care vizeaza organizarea la nivelul Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala a unui
istoric al contribuabililor care au fost scosi
din evidenta cazierului fiscal. Astfel, datele
arhivate de ANAF urmeaza sa fie pastrate
pentru o perioada de zece ani de la data
scoaterii din evidenta si vor constitui un
instrument
de
verificare
a

comportamentului fiscal al persoanelor
fizice care isi infiinteaza o societate sau o
asociatie/fundatie.
In plus, informatiile din istoricul organizat
de organele fiscale vor fi folosite si in
realizarea analizei de risc, pe baza careia
ANAF selecteaza contribuabilii supusi
inspectiei fiscale. Prin urmare, cei care au
incalcat legislatia fiscala, contabila si
vamala sau disciplina financiara vor fi
pasibili de control din partea ANAF chiar si
la zece ani dupa ce faptele le-au fost sterse
din cazierul fiscal.
Printre cele mai semnificative elemente de
noutate aduse prin prezenta Ordonanta
mentionam:
cazierul fiscal va putea fi solicitat si
eliberat online;
cazierul fiscal va putea fi solicitat
oricarui organ fiscal cu asemenea
atributii;

se aduc o serie de noutati privind
inscrierea datelor in cazierul fiscal;
se aduc modificari/noi reglementari
privind scoaterea din evidenta cazierului
fiscal.

Noul act normativ intra in vigoare in 3
septembrie 2015, data la care prevederile
OG nr. 75/2001 se abroga.

