Aprilie 2017
Publicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activitati
Ordinul comun al ministrului turismului si al ministrului finantelor publice nr. 264/464/2017
publicat in Monitorul Oficial nr. 266 din 14.04.2017

Prin publicarea normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 170/2016 au fost
aduse clarificari cu privire la impozitul
specific unor activitati. Dintre acestea,
amintim urmatoarele:
Persoanele juridice romane care au
inscrise
in
actele
constitutive
codurile CAEN mentionate la art. 1
din Legea nr. 170/2016 (5510, 5520,
5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630),
dar care nu desfasoara efectiv
activitati in domeniile respective, nu
sunt obligate la plata impozitului
specific;
Microintreprinderile existente la data
de 1 ianuarie 2017 nu aplica
impozitul specific unor activitati;
Au fost aduse clarificari cu privire la
conceptul de „complex hotelier”, a
serviciilor
prestate
in
cadrul
complexului hotelier si a modalitatii
de impozitare a veniturilor aferente
acestora, in functie de includerea
sau neincluderea unor servicii in
cadrul unui pachet prestabilit de
servicii,
precum
si
de
proportionalitatea dintre numarul
locurilor de cazare si numarul

locurilor din unitatile de alimentatie
publica;
Persoanele juridice romane care
realizeaza atat venituri din activitati
reglementate de Legea nr. 170/2016,
cat si venituri din alte activitati
decat cele corepunzatoare codurilor
CAEN mentionate la art. 1 din Legea
nr. 170/2016, vor datora concomitent
atat impozit specific, cat si impozit
pe profit, fiind astfel necesara o
delimitare clara intre veniturile si
cheltuielile aferente fiecarui tip de
activitate desfasurata, precum si
necesitatea utilizarii unei metode
rationale de alocare a cheltuielilor
comune;
Veniturile din dobanzi si din
diferentele de curs valutar, altele
decat cele aferente functiei de
cazare/alimentatie publica, veniturile
obtinute
din
activitati
de
subfrancizare, refacturari de produse
alimentare precum si veniturile din
inchirieri de spatii sunt considerate
venituri aferente activitatilor in afara
celor reglementate de Legea nr.
170/2016.

Modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA
cu optiune de rambursare
Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.232/12.04.2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 262 din 13.04.2017

Prin prezentul ordin se modifica si se
completeaza Procedura de solutionare
a deconturilor cu sume negative de TVA
cu optiune de rambursare. Principalele
aspecte cuprinse in prezentul Ordin fac
referire la:
constituirea la nivelul ANAF a unei
baze de date care va curpinde
persoanele impozabile despre care
organele fiscale detin informatii ca
pot prezenta un risc fiscal pentru
rambursarea de TVA;
prezentarea situatiilor care pot
conduce la includerea persoanei
impozabile in aceasta baza de date;

modificarea
conditiilor
privind
incadrarea contribuabililor mijlocii in
categoria contribuabililor cu risc
fiscal mare pentru rambursarea de
TVA.
Termenul de emitere a deciziei de
rambursare a TVA a fost redus la o zi de
la incadrarea contribuabilului la risc
fiscal mic (anterior termenul era de 5
zile).
Prevederile prezentului ordin sunt
aplicabile incepand cu deconturile cu
sume negative de TVA cu optiune de
rambursare depuse dupa data de 1 mai
2017.

Aprobarea unei noi Proceduri de administrare si monitorizare a marilor contribuabili
Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.023/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 277 din 20.04.2017

Prezentul ordin aproba noua procedura
de administrare si monitorizare a
marilor
contribuabili
si
abroga
anteriora procedura reglementata de

Ordinul ANAF nr. 467/2015, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei nr.
134/23.02.2015.

Modificarea si completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare
anuale
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 543/04.04.2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 243 din
07.04.2017

Prezentul ordin aduce modificari si
completari procedurii de corectare a
erorilor cuprinse in situatiile financiare
anuale si raportarile contabile anuale
depuse de operatorii economici si
persoanele
juridice
fara
scop
patrimonial, dupa cum urmeaza:

anuale/raportarile contabile anuale
care nu cuprind niciun indicator
valoric;
Termenul de depunere al situatiilor
financiare si raportarilor contabile
anuale corectate ca urmare a unor
anumite erori expres reglementate
este termenul maxim de depunere al
situatiilor financiare anuale aferente
exercitiului financiar urmator.

In categoria erorilor ce pot fi
corectate au fost incluse si cele
constatate in situatiile financiare

Aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul
pentru mediu”
Ordinul ministrului mediului nr. 591/07.04.2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 288 din 24.04.2017

Prin prezentul ordin se aproba modelul
si
continutul
noului
formular
"Declaratie privind obligatiile la Fondul
pentru mediu", precum si instructiunile

de
completare
si
depunere
a
acestuia. Prezentul ordin intra in
vigoare
la
data
de
24.04.2017.

***
Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite
un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

