14 octombrie 2015
Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de reorganizare si lichidare a
societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati
Ordinul nr. 897/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 711 din 22 septembrie 2015
Ordinul
abroba Normele metodologice
privind reflectarea in contabilitate a
principalelor
operatiuni
de
fuziune,
divizare,
dizolvare
si
lichidare
a
societatilor, precum si de retragere sau
excludere a unori asociati din cadrul
societatilor.
Ordinul aduce modificari cu privire la
prevederile
anterioare
dintre
care
mentionam:
definirea semnificatiei unor termeni
utilizati in cadrul Normelor, respectiv:
activ net contabil, aport net, valoare
contabila a actiunilor sau partilor
sociale
ale
societatilor
care
fuzioneaza sau se divizeaza, prima de
fuziune, prima de divizare;
eliminarea
prevederilor
privind
tratamentul fiscal aplicabil in cazul
acestor
operatiuni,
prezentele
prevederi facand trimitere la Codul
fiscal in acest sens;
aliniera Normelor cu prevederile legii
societatilor cu privire la data la care
fuziunea/divizarea produce efecte;
completari cu privire la intocmirea
situatiilor financiare cu ocazia fuziunii,
divizarii sau lichidarii, auditarea si
depunerea
acestora
la
unitatile

teritoriale ale Ministerului Finantelor
Publice;
societatile care fuzioneaza / se
divizeaza
si
transfera
pierdere
contabila reportata catre societatile
nou infiintate, mentioneaza acest fapt
in documentele de fuziune / divizare;
completari cu privire la informatiile
care trebuie incluse in protocolul de
predare-primire incheiat cu ocazia
fuziunii / divizarii;
modificari cu privire la modul de
reflectare
in
contabilitate
a
principalelor
operatiuni
de
reorganizare, lichidare si retragerea
sau excluderea asociatilor, inclusiv
introducerea unor exemple noi, e.g.
pentru operatiuni de fuziune in care
societatea absorbanta detine 100%
din capitalul social al societatii
absorbite,
divizare
cu
incetarea
existentei societatii divizate in care o
parte dintre actionari hotarasc sa se
retraga;
Ordinul intra in vigoare la data publicarii in
Monitorul Oficial si abroga Ordinul nr.
1.376/2004.

Completari cu privire la Noul Cod fiscal
Ordonanta de Urgenta nr. 41/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 733 din 30 septembrie 2015
Ordonanta de urgenta aduce completari
art. 495 din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal, prin reglementarea situatiilor in care
hotararile privind nivelurile impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2016 nu sunt
adoptate de consiliile locale. Astfel,
acestea pot fi aprobate si prin:
dispozitie a primarului, in cazul in care
consiliul local este dizolvat;
decizie emisa de catre secretarul
unitatii administrativ-teritoriale sau de
catre
persoana
desemnata
in

conditiile Legii nr. 215/2001, in cazul in
care consiliul local este dizolvat si
primarul nu isi poate exercita
atributiile ca urmare a incetarii sau
suspendarii mandatului in conditiile
legii, ori in situatia in care fata de
acesta au fost dispuse potrivit legii
penale masuri preventive, altele decat
cele care determina suspendarea
mandatului si care fac imposibila
exercitarea de catre acesta a
atributiilor
prevazute
de
lege.

Aprobarea procedurii de reducere a normei de venit in cazul activitatilor agricole
Ordin nr. 2.204/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 684 din 9 septembrie 2015
Ordinul aproba procedura de reducere a
normei de venit pentru activitatile agricole,
in cazul pierderilor inregistrate in urma
unor
fenomene
meteorologice
nefavorabile
care
pot
fi
asimilate
dezastrelor naturale, precum inghetul,
grindina,
poleiul,
inundatiile,
ploaia
abundenta, seceta, precum si a celor
produse de animale salbatice, daca sunt
indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:
venitul net se stabileste pe baza de
norme de venit;
pierderea afecteaza peste 30% din
suprafetele
destinate
productiei

agricole vegetale sau din animalele
detinute.
depunerea
formularului
221
,,Declaratie privind veniturile din
activitati agricole impuse pe baza de
norme de venit”.
Constatarea
pagubelor
si
evaluarea
pierderilor se fac, la cererea persoanelor
fizice / asocieri fara personalitate juridica,
de catre o comisie numita prin ordin al
prefectului
judetului
/
municipiului
Bucuresti.

Acord in domeniul securitatii sociale cu Albania
Decret nr. 727/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 703 din 18 septembrie 2015
Presedintele Romaniei decreteaza spre a fi
supus
spre
ratificare
Parlamentului
Acordul dintre Romania si Republica

Albania in domeniul securitatii sociale,
semnat la Bucuresti la 27 februarie 2015.

Norma privind reglemantarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile
sistemului de pensii private
Norma nr. 14/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 706 din 21 septembrie 2015
Norma stabileste:
formatul si continutul situatiilor
financiare anuale;
principiile contabile si regulile de
recunoastere, evaluare, scoatere din
evidenta si prezentare a elementelor
in
situatiile
financiare
anuale
individuale;
regulile
de
intocmire,
aprobare,
auditare, potrivit legii, si publicare a
situatiilor financiare anuale;
planul de conturi, precum si continutul
si functionarea conturilor contabile
aplicabile sistemului de pensii private.
Aceasta se aplica urmatoarelor categorii
de entitati:
fonduri de pensii administrate privat si
fonduri de pensii facultative;
administratori ai fondurilor de pensii
administrate privat si/sau ai fondurilor
de pensii facultative, care sunt

societati de pensii infiintate potrivit
prevederilor legale in vigoare;
brokeri de pensii private, societati
infiintate
si
autorizate
potrivit
prevederilor legale in vigoare;
fonduri de garantare a drepturilor din
sistemul de pensii private, infiintate
potrivit Legii nr. 187/2011.
Prezenta
norma
transpune
partial
prevederile
Directivei
2013/34/UE
a
Parlamentului European si a Consiliului din
26 iunie 2013, iar la data intrarii in vigoare
abroga:
Norma
nr.
14/2007
privind
reglementarile contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene aprobata prin
Hotararea nr. 37/2007;
Norma
nr.
18/2008
privind
reglementarile contabile conforme cu
Directiva a VII-a a Comunitatilor
Economice Europene aprobata prin
Hotararea nr. 34/2008.

Completarea Normelor tehnice privind procedura de intocmire a formalitatilor vamale pentru
trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid
Ordinul nr. 2.213/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015
Ordinul
aduce
completari
Normelor
tehnice privind procedura de intocmire a
formalitatilor vamale pentru trimiterile
transportate prin serviciile de curierat
rapid aprobate prin Ordinul nr. 2.323/2014.
Conform
noilor
completari,
pentru
trimiterile transportate prin serviciile de
curierat rapid, destinate persoanelor, altele
decat persoanele fizice, ce au fiecare
valoarea mai mare de 150 euro, inclusiv pe
lot si pe declarant, si pentru care se

depune declaratia vamala in sistemul
informatic de declarare a marfurilor, in
scopul efectuarii analizei de risc, biroul
vamal
poate
autoriza
depunerea
declaratiei vamale inainte ca declarantul
sa fie in masura sa prezinte marfurile sau
sa le puna la dispozitie in
vederea
controlului acestora.
Termenul in care marfurile trebuie
prezentate sau puse la dispozitie este de
24 de ore de la depunerea declaratiei
vamale.

Aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania
Ordinul nr. 2.291/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 725 din 28 septembrie 2015
Ordinul aproba Normele tehnice privind
administrarea contingentelor tarifare in
Romania si abroga Ordinul nr. 9.923/2006
pentru aprobarea Normelor tehnice privind
activitatea
autoritatii
vamale
de
administrare a cotelor tarifare comunitare
in Romania.
Masurile de organizare interna a activitatii
vamale
in
domeniul
administrarii

contingentelor tarifare in Romania precum
si instructiunile specifice de completare in
RCDPS a declaratiei vamale care contine o
cerere de contingent tarifar, se adopta prin
decizie de catre Directia generala a
vamilor in termen de 5 zile de la data
intrarii in vigoare a prezentelor norme
tehnice.

Hotarari ale Camerei Deputatilor cu privire la anumite propuneri la nivel european
Hotararile nr. 70/2015 si 71/2015 publicate in Monitorul Oficial nr. 694 din 15 septembrie 2015
Hotararea nr. 70/2015 privind opinia
referitoare la propunerea de Directiva a
Consiliului de modificare a Directivei

2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul
automat obligatoriu de informatii in
domeniul fiscal COM (2015) 135.

Camera Deputatilor sustine extinderea
aplicabilitatii Directivei 2011/16/UE
prin includerea schimbului automat de
informatii pentru deciziile fiscale in
avans (acorduri de pret in avans si
solutii fiscale individual anticipate), in
conditiile in care prezenta propunere
nu va exceda sau incalca cadrul
legislativ national si nu va genera
costuri de conformare suplimentare,
respectiv
povara
administrativa
nejustificata.
Camera Deputatilor este preocupata
de aplicarea retroactiva (pe o perioada
de 10 ani inainte de intrarea in vigoare
a Directivei) a schimbului de informatii
cu privire la deciziile fiscale in avans si
considera ca schimbul de informatii ar
trebui sa se aplice numai in cazul
hotararilor fiscale acordate dupa
intrarea in vigoare a Directivei.
Hotararea nr. 71/2015 privind opinia
referitoare la Comunicarea Comisiei catre
Parlamentul European si Consiliu privind

transparenta fiscala in scopul combaterii
evaziunii fiscale ilicite COM (2015) 136.
Camera Deputatilor sustine masurile
propuse
de
Comisie,
intrucat
corespund obiectivului de combatere
a evitarii platii taxelor si a evaziunii
fiscale ilicite, precum si a erodarii
bazei de impozitare.
Camera Deputatilor admite ca, in
prezent, legislatia din Romania contine
prevederi limitate privind tranzactiile
financiare prin prisma preturilor de
transfer si conceptul de active
necorporale. Astfel, considera ca
preocuparile nationale primordiale ar
trebui sa se axeze pe clarificarea
metodelor si modalitatilor de stabilire
a
pretului
de
piata
in
cazul
tranzactiilor financiare si se au in
vedere analizarea si luarea in
considerare
a
optiunilor
de
implementare in legislatia nationala a
recomandarilor OCDE, precum si
dezvoltarea practicii administrative in
acest sens.

Aprobarea modelului si continutului unor formulare
Ordinul nr. 2.319 publicat in Monitorul Oficial nr. 709 din 22 septembrie 2015
Ordinul aproba modelul si continutul
urmatoarelor formulare:
630 „Decizie de impunere anuala
pentru stabilirea contributiei de
asigurari sociale de sanatate” – se
utilizeaza pentru stabilirea obligatiilor
anuale de plata a contributiei de

asigurari sociale de sanatate, preum si
pentru regularizarea sumelor datorate
cu titlu de plati anticipate.
632 „Decizie pentru desfiintarea
deciziei de impunere anuala pentru
stabilirea contributiei de asigurari
sociale de sanatate” – se utilizeaza

pentru desfiintarea totala a obligatiilor
de plata, stabilite prin decizie de
impunere anuala pentru stabilirea
contributiei de asigurari sociale de
sanatate.

Formularele 630 si 632 se comunica
contribuabililor
in
conformitate
cu
prevederile Ordinantei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Republicari
Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial nr. 720 din
24 septembrie, care intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial.

