August 2017
Modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Ordonanta Guvernului nr. 20/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 705 din 31.08.2017

Prezenta ordonanta aduce modificari in
ceea
ce
priveste
termenele
privind comercializarea si utilizarea
aparatelor de marcat electronice
fiscale
conectate
la
sistemul
informatic
de
supraveghere
si
monitorizare a datelor fiscale.
Totodata, sunt eliminate anumite fapte
ce anterior constituiau contraventii, se
modifica sanctiunile aplicabile in cazul
savarsirii unora dintre contraventiile

prevazute de OUG 28/1999 si se
modifica amenzile aplicabile in anumite
situatii.
De
asemenea,
conform
amendamentelor aduse OUG 28/1999,
avizele privind distributia aparatelor de
marcat electronice fiscale acordate isi
mentin valabilitatea pana la data
expirarii, dar nu mai tarziu de 31 iulie
2018.

Declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme
electronice de transmitere la distanta
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2326/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 649 din 08.08.2017

Incepand cu declararea obligatiilor fiscale
aferente lunii ianuarie 2018, se vor
transmite obligatoriu in mod electronic, pe
site-ul ANAF, urmatoarele declaratii fiscale:

100 – declaratie privind obligatiile de
plata la bugetul de stat;
101 – declaratie privind impozitul pe
profit;

120 – decont privind accizele;
205 - declaratie informativa privind
impozitul retinut la sursa, veniturile din
jocuri de noroc si castigurile/pierderile
din investitii, pe beneficiari de venit;
207 - declaratie informativa privind
impozitul retinut la sursa/ veniturile
scutite, pe beneficiari de venit
nerezidenti;
208 - declaratie informativa privind
impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal;
300 – decont de taxa pe valoarea
adaugata;
301 – decont special de taxa pe
valoarea adaugata;

307 - declaratia privind sumele
rezultate
din
ajustarea/corectia
ajustarilor/regularizarea
taxei
pe
valoarea adaugata;
311 - declaratie privind taxa pe
valoarea adaugata colectata, datorata
de catre persoanele impozabile al caror
cod de inregistrare in scopuri de taxa
pe valoarea adaugata a fost anulat
conform Codului fiscal;
390 - declaratie recapitulativa privind
livrarile/achizitiile/prestarile
intracomunitare;
394 - declaratie informativa privind
livrarile/prestarile
si
achizitiile
efectuate pe teritoriul national de
persoanele inregistrate in scopuri de
TVA;
710 – declaratie rectificativa.

Modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 648 din 07.08.2017

Incepand cu 1 septembrie 2017, suma
datorata lunar in baza Legii nr. 448/2006 de
catre autoritatile si institutiile publice,
persoanele
juridice,
publice
sau
private, care au cel putin 50 de angajati
si care nu angajeaza persoane cu handicap
(la nivelul a cel putin 4% din nr. total de

angajati) va fi de un salariu de baza minim
brut pe tara garantat in plata inmultit cu
numarul de locuri de munca in care nu au
angajat persoane cu handicap (inainte,
suma datorata fondului persoanelor cu
handicap se calcula numai la 50% din
salariul de baza minim*nr. de locuri de

munca in care nu s-au angajat persoane
cu handicap).

servicii de la unitatile protejate autorizate
in schimbul platii lunare a contributiei.

In
plus,
nu
se
mai
poate
opta pentru achizitia de produse sau

Modificari si completari aduse Codului Muncii
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 53/04.08.2017 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 53/2003 – Codul muncii publicat in Monitorul Oficial nr. nr. 644 din 07.08.2017

Se introduce noutiunea de „munca
nedeclarata”
si
se
defineste
ca
reprezentand:
primirea la munca a unei persoane fara
incheierea contractului individual de
munca in forma scrisa, in ziua
anterioara inceperii activitatii;
primirea la munca a unei persoane fara
transmiterea raportului de munca în
registrul general de evidenta a
salariatilor cel tarziu in ziua anterioara
inceperii activitatii;
primirea la munca a unui salariat in
perioada in care acesta are contractul
individual de munca suspendat;
primirea la munca a unui salariat in
afara programului de lucru stabilit in
cadrul contractelor individuale de
munca cu timp partial.
Sunt aduse completari referitoare la
modalitatea de incheiere a contractului

individual de munca
pastrare a acestuia.

si

conditiile

de

Se modifica termenul in care exista
obligatia de a incheia un act aditional la
contract, in cazul in care se modifica un
element esential al contractului.
Sunt aduse completari si referitoare
obligatia de a tine evidenta orelor
munca prestate de fiecare salariat,
sensul ca acestea trebuie tinute zilnic
evidentierea orei de incepere si a celei
sfarsit ale programului de lucru.

la
de
in
cu
de

Totodata, se modifica regimul sanctiunilor
pentru primirea la munca a unei persoane
fara incheierea unui contract individual de
munca si se introduc sanctiuni in cazul
muncii nedeclarate (in functie de fapta
reprezentand munca nedeclarata asa cum
a fost definita prin prezenta ordonanta de
urgenta), precum si in cazul in care se
incala obligatia de a pastra o copie a
contractului individual de munca la locul
de munca al angajatului.

In cazul savarsirii unora dintre faptele ce
constituie munca nedeclarata, se poate
dispune ca sanctiune complementara
sistarea activitatii locului de munca.
Activitatea se poate relua ulterior in
anumite conditii.

contraventiei,
aplicata.

jumatate

din

amenda

Primirea la munca a mai mult de 5
persoane, fara incheierea unui contract
individual de munca nu mai constituie
infractiune.

Se reglementeaza si posibilitatea de a
achita in 48 de ore de la incheierea
procesului-verbal
de
constatare
a

Aprobarea Procedurii privind depunerea si solutionarea cererii pentru aplicarea prevederilor
din Legea nr. 227/2015 privind darea in plata, in cazul in care darea in plata se face pe cale
juecatoreasca, precum si a Procedurii de anulare si restituire, la cererea persoanei fizice, a
impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul
personal si accesoriilor aferente acestuia
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2399/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 681 din 22.08.2017

Se aproba procedura si formularele pentru
aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. e)
din
Codul
Fiscal
conform
carora
persoanele fizice nu datoreaza impozit pe
venit in cazul transferului dreptului de
proprietate imobiliara din patrimoniul
personal, in conditiile prevederilor Legii nr.
77/2016 privind darea in plata a unor
bunuri imobile in vederea stingerii
obligatiilor asumate prin credite, in cazul in
care darea in plata se face pe cale
judecatoreasca.
Totodata, Ordinul nr. 2399/2017 aproba
procedura de anulare si restituire, la
cererea persoanei fizice, a impozitului pe
venit
din
patrimoniul
personal
si

accesoriile aferente in cazul persoanelor
fizice care au efectuat darea in plata pana
la data intrarii in vigoare a OUG nr. 32/2016
prin care s-au introdus in Codul fiscal
prevederile referitoare la neaplicarea,
pentru prima operatiune de dare in plata, a
impozitului pe venit.
Se reglementeaza si termenele in care
persoanele fizice au obligatia de a depune
cererea pentru a beneficia de prevederile
art. 111 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal,
respectiv de anulare a impozitului pe
venitul
din
transferul
proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal si a
accesoriilor aferente acestuia.

Restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe
poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
timbrul de mediu pentru autovehicule
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017

Prezenta ordonanta aduce detalii cu privire
la restituirea taxei speciale pentru
autoturisme si autovehicule, taxei pe
poluare pentru autovehicule, taxei pentru
emisiile
poluante
provenite
de
la
autovehicule si timbrului de mediu pentru
autovehicule si, dupa caz, a dobanzilor

datorate pentru perioada cuprinsa intre
data perceperii si data restituirii, ca
urmare a jurisprudentei Curtii de Justitie a
UE referitoare la dreptul contribuabililor de
a obtine rambursarea unor taxe percepute
de un stat membru cu incalcarea dreptului
Uniunii.

***

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

