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Modificarea modelului si continutului Formularului 394
Ordinul nr. 1.105/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 242 din 1 aprilie 2016
Prezentul
Ordin
modifica
Ordinul
nr. 3.769/2015 si proroga data intrarii
acestuia in vigoare pentru 1 iulie 2016.
Prezentele prevederi se aplica pentru
operatiunile
efectuate
pe
teritoriul
national incepand cu luna iulie 2016.
Anexele nr. 1 si 2 privind modelul si
continutul formularului (394) – „Declaratie
informativa privind livrarile, prestarile si

achizitiile
efectuate
pe
teritoriul
national de persoanele inregistrate in
scopuri de TVA”, precum si instructiunile
de depunere si completare ale acestuia
se modifica si se completeaza in mod
corespunzator.
Ordinul intra in
1 aprilie 2016.

vigoare

la

data

de

Noi formulare in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de
catre persoanele fizice
Ordinul nr. 1.110/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 257 din 6 aprilie 2016
Ordinul modifica Ordinul nr. 3.622/2015.
Dintre modificari mentionam:
Anexa nr. 1 se completeaza cu
formularul
(256)
“Decizie
de
impunere din oficiu a veniturilor
persoanelor fizice” impreuna cu
“Anexa la Decizia de impunere din
oficiu a veniturilor persoanelor

fizice” si cu formularul (257) “Decizie
de anulare a deciziei de impunere
din oficiu a veniturilor persoanelor
fizice”;
Formularele se utilizeaza pentru
impunerile din oficiu efectuate de
catre
organul
fiscal
central
competent incepand cu anul 2016.

Stabilirea masurilor necesare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea
operei de arta „Cumintenia Pamantului”, realizata de sculptorul Constantin Brancusi
Ordonanta de Urgenta nr. 10/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 258 din 6 aprilie 2016
Conform Ordonantei, persoanele juridice si
fizice, indiferent de forma acestora de
finantare si de subordonare, pot dona sume
in vederea achizitionarii de catre stat, prin
Ministerul Culturii, a operei de arta
„Cumintenia Pamantului”, realizata de
sculptorul Constantin Brancusi. Astfel:
Prin derogare de la prevederile
art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, contribuabilii persoane
juridice conform titlului II „Impozit
pe profit” din acelasi act normativ,
deduc la calculul rezultatului fiscal
sumele reprezentand donatii in bani
acordate
potrivit
prevederilor
prezentei Ordonante;
Prin derogare de la prevederile
art. 53 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, contribuabilii persoane
juridice potrivit titlului III „Impozitul
pe veniturile microintreprinderilor”
din acelasi act normativ, scad din
baza
impozabila
sumele
reprezentand donatiile in bani
acordate
potrivit
prezentei
Ordonante;
Prin derogare de la prevederile
art. 68 alin. (7) lit. e) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, contribuabilii persoane fizice
potrivit titlului IV „Impozitul pe
venit” din acelasi act normativ,
pentru care venitul net anual se
stabileste in sistem real, in baza
datelor din contabilitate, au dreptul
la
deducerea
cheltuielilor
reprezentand
sume
platite
in
vederea achizitionarii operei de arta,
pe baza documentelor care atesta
depunerea sumelor in conturile
prevazute cu aceasta destinatie.
Aceste dispozitii se aplica pentru
sumele platite in anul 2016,
indiferent
daca
activitatea
se realizeaza in mod individual
si/sau intr-o forma de asociere.
In situatia in care pana la data de
31 octombrie 2016, statul roman nu
dobandeste dreptul de proprietate liber
de orice sarcini asupra bunului cultural
mobil, sumele colectate in conditiile
prezentei
Ordonante
se
restituie
donatorilor.

Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si
raportarile contabile anuale
Ordinul nr. 450/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016
Prezentul Ordin aproba procedura de
corectare a erorilor cuprinse in situatiile
financiare anuale si raportarile contabile
anuale depuse de operatorii economici si
persoanele juridice fara scop patrimonial.
Procedura se aplica in cazul in care
operatorii economici si persoanele juridice
fara scop patrimonial depun la registratura
unitatilor teritoriale ale MFP pentru
corectarea erorilor mentionate de prezenta
procedura un alt set de situatii financiare
anuale, respectiv raportari contabile anuale,
pentru aceeasi perioada de raportare.
Erorile constatate ce pot face obiectul
corectarii includ erori determinate de
completarea eronata a:

Denumirii entitatii raportoare;
Activitatii CAEN;
Formei de proprietate;
Numarului de salariati si/sau a altor
indicatori raportati prin formularul
“Date informative”;
Transmiterea electronica de situatii
financiare
anuale/
raportari
contabile anuale in loc de declaratie
de inactivitate sau vice-versa.
Prevederile prezentei proceduri se aplica si
pentru corectarea erorilor corespunzatoare
raportarilor aferente exercitiului financiar
al anului 2014, termenul de depunere fiind
cel tarziu 29 aprilie 2016.

Modificarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale
restante, precum si cuantumul acestor obligatii
Ordinul nr. 1.164/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016
Conform modificarilor aduse Procedurii de
publicare a listelor debitorilor care
inregistreaza obligatii fiscale restante,
precum si cuantumul acestor obligatii,
nu fac obiectul publicarii obligatiile fiscale
restante al caror cuantum total este sub
urmatoarele plafoane:

100.000 lei in cazul debitorilor
incadrati
in
categoria
mari
contribuabili;
50.000 lei in cazul debitorilor
incadrati in categoria contribuabili
mijlocii;
10.000 lei in cazul celorlalte
categorii de persoane juridice si

persoane fizice ce desfasoara
activitati in mod independent;
1.500 lei in cazul debitorilor
persoane fizice (altele decat cele
mentionate mai sus).

In cazul in care exista neconcordante intre
evidenta debitorilor si sumele cuprinse in
notificari, debitorii au dreptul sa se prezinte
la organul fiscal central, in termen de 5 zile
de la data comunicarii notificarii, in vederea
punerii de acord asupra acestora.

Drepturile si obligatiile persoanei fizice supuse verificarii situatiei fiscale personale
Ordinul nr. 1.162/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 292 din 18 aprilie 2016
Ordinul aproba Carta drepturilor si
obligatiilor persoanei fizice supuse
verificarii situatiei fiscale personale,
prevazuta in anexa care face parte
integranta din prezentul ordin.
Verificarea situatiei fiscale personale a
persoanelor fizice cu privire la impozitul pe
venit,
prevazuta
la
art.
138
din

Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, reprezinta ansamblul
activitatilor desfasurate de organul fiscal
central avand ca obiect examinarea
totalitatii drepturilor si a obligatiilor de
natura patrimoniala, a fluxurilor de
trezorerie si a altor elemente relevante
pentru stabilirea situatiei fiscale reale a
persoanei fizice verificate.

Modificari/completari privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Legea nr. 66/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016
Printre modificarile
urmatoarele:

aduse,

enumeram

indemnizatia lunara se stabileste in
cuantum de 85% din media
veniturilor nete realizate in ultimele
12 luni din ultimii 2 ani anteriori
datei nasterii copilului si nu poate fi
mai mica de 85% din cuantumul
salariului minim brut pe tara
garantat in plata;

nivelul
indemnizatiei
lunare
prevazute la art. 2 alin. (2)
se majoreaza cu 85% din cuantumul
salariului minim brut pe tara
garantat in plata pentru fiecare copil
nascut dintr-o sarcina gemelara, de
tripleti sau multipleti, incepand cu
al doilea copil provenit dintr-o astfel
de nastere;

persoanele care, in perioada in care
beneficiaza de concediul pentru
cresterea copilului prevazut la art. 2
alin. (1), obtin venituri supuse
impozitului pe venit potrivit art. 3
(de exemplu ca urmare a reincadrarii
in munca) au dreptul la un stimulent

de insertie in cuantum lunar de 50%
din
cuantumul
minim
al
indemnizatiei stabilite la art. 2 alin.
(2).
Prezenta lege intra in vigoare incepand cu 1
iulie 2016.

Norme tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, a Notificarii de reexport si a
Sistemului de control al exportului
Ordinul nr. 1.195/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 306 din 21 aprilie 2016
Prezentele
norme
tehnice
stabilesc
procedura de introducere a marfurilor pe
teritoriul vamal al Uniunii prin utilizarea
Sistemului de control al importului.
La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin se abroga Ordinul nr. 2.477/2009

pentru aprobarea Normelor tehnice de
utilizare a Sistemului de control al
importului.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de
1 mai 2016.

Ordinul nr. 1.196/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 306 din 21 aprilie 2016
Se aproba Normele tehnice de utilizare si
completare a notificarii de reexport,
prevazute in anexa care face parte
integranta din prezentul Ordin.

Prezentul Ordin intra in vigoare la data de
1 mai 2016.

Ordinul nr. 1.194/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 309 din 22 aprilie 2016
Se aproba Normele tehnice de utilizare a
Sistemului de control al exportului,
prevazute in anexa care face parte
integranta din Ordin.
La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin se abroga Ordinul nr. 1.626/2009

pentru aprobarea Normelor tehnice de
utilizare a Sistemului de control al
exportului.
Prezentul Ordin intra intra in vigoare la data
de 1 mai 2016.

Ratificarea Acordului multilateral pentru schimb automat de informatii privind conturi
financiare
Legea nr. 70/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 328 din 28 aprilie 2016
Prezenta lege ratifica Acordul multilateral al
autoritatilor competente pentru schimb
automat de informatii privind conturi
financiare, semnat la Berlin la data de
29 octombrie 2014.
Conform Acordului, informatiile care
trebuie schimbate referitoare la fiecare
cont raportabil al celeilalte jurisdictii sunt:
Numele, adresa, NIF-ul, data si locul
nasterii (pentru o persoana fizica);
Numarul de cont;
Numele si numarul de identificare
(daca exista) al institutiei financiare
raportoare;
Soldul sau valoarea unui cont la
sfarsitul
anului
calendaristic
relevant sau alta perioada de
raportare adecvata;
In cazul oricarui cont de custodie:
 suma bruta totala a dobanzii,
suma bruta totala a dividendelor
si suma bruta totala a altor
venituri realizate in legatura cu
activele detinute in cont, in orice
situatie, platite sau creditate in
cont (sau in legatura cu contul) in
timpul anului calendaristic sau al

altor perioade de raportare
adecvate;
 veniturile
totale
brute
din
vanzarea sau rascumpararea
activelor financiare platite sau
creditate din cont in timpul
anului calendaristic sau al unor
perioade de raportare adecvate.
In cazul depozitarului de cont, suma
totala bruta a dobanzilor platite sau
creditate in cont in timpul anului
calendaristic sau al altor perioade
adecvate de raportare;
In cazul oricarui alt cont, suma bruta
totala
platita
sau
creditata
titularului de cont cu privire la cont
in legatura cu care institutia
financiara raportoare este debitor,
incluzand suma totala a oricaror
plati de rascumparare efectuate
catre titularul de cont in timpul
anului calendaristic sau al unor
perioade de raportare adecvate.
Data preconizata de la care se
intentioneaza sa se realizeze primul
schimb
de
informatii
este
septembrie 2017 sau septembrie
2018.

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

