Decembrie 2017
Promulgarea Legii prevenirii
Legea nr. 270/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 1037 din data de 28 decembrie 2017

Legea Prevenirii reglementeaza o serie de
instrumente menite sa asigure prevenirea
savarsirii de contraventii.
Astfel, toate autoritatile, institutiile cu
atributii
de
control,
constatare
si
sanctionare
a
contraventiilor
au
obligatia ca, in trei luni de la intrarea in
vigoare a acestei legi, sa elaboreze si sa
difuzeze materiale documentare si ghiduri
si sa aloce pe pagina de internet sectiuni
speciale
dedicate
informarii
publice
privind legislatia in vigoare, drepturile si
obligatiile
acestor
autoritati
in
desfasurarea
activitatilor
de
constatare a contraventiilor si de aplicare
a sanctiunilor etc.
Autoritatile publice cu atributii de control
au obligatia sa indrume persoanele
interesate in vederea aplicarii corecte si

unitare a prevederilor legale, urmand sa
afiseze pe site-urile proprii spetele cu
frecventa ridicata si solutiile de indrumare
in aceste cazuri.
In cazul constatarii savarsirii uneia dintre
contraventiile prevazute in cadrul Hotararii
Guvernului nr. 33/2018, agentul constatator
incheie un proces-verbal de constatare a
contraventiei
prin
care
se
aplica
sanctiunea avertismentului si la care
anexeaza un plan de remediere. In aceasta
situatie
nu
se
aplica
sanctiuni
contraventionale complementare.
Intr-un termen de maximum 10 zile
lucratoare de la data expirarii termenului
de remediere, autoritatea/instituia publica
cu atributii de control are obligatia de a
relua controlul si de a aplica sanctiuni,
daca este cazul.

Aprobarea modelului si continutului formularelor declaratiilor fiscale 201, 205 si 207
Ordinul presedintelui ANAF nr. 3726/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 1038 din data de 29
decembrie 2017

Prin prezentul Ordin a fost modificat
modelul
si
continutul
urmatoarelor
formulare, precum si a instructiunilor de
completare ale acestora, dupa cum
urmeaza:
Formularul 201 – „Declaratie privind
veniturile realizate din strainatate”;

sursa, veniturile din jocuri de noroc si
castigurile/pierderile din investitii, pe
beneficiari de venit”;
Formularul
207
„Declaratie
informativa privind impozitul retinut la
sursa/veniturile scutite, pe beneficiari
de venit nerezidenti”.

Formularul
205
„Declaratie
informativa privind impozitul retinut la

Aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe
venit
Ordinul presedintelui ANAF nr. 3780/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 1038 din data de
29 decembrie 2017
Prin prezentul ordin se aproba modelul si
continutul urmatoarelor formulare:

care obtin venituri sub forma de salarii
si asimilate salariilor din strainatate”;

Formularul 220 - „Declaratie privind
venitul estimat/norma de venit” si „Fisa
capacitatii de cazare”;

Formularul 223 - „Declaratie privind
veniturile estimate pentru asocierile
fara personalitate juridica si pentru
entitatile
supuse
regimului
transparentei fiscale”;

Formularul 221 - „Declaratie privind
veniturile din activitati agricole impuse
pe baza de norme de venit”;
Formularul
222
„Declaratie
informativa privind inceperea/incetarea
activitatii persoanelor fizice care
desfasoara activitate in Romania si

Formularul 224 - „Declaratie privind
veniturile sub forma de salarii si
asimilate salariilor din strainatate
obtinute de catre persoanele fizice
care desfasoara activitate in Romania”.

Aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru inregistrarea fiscala a
contribuabililor
Ordinul presedintelui ANAF nr. 3725/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 1027 din data de
27 decembrie 2017 si Ordinul presedintelui ANAF nr. 3769/2017 publicat in Monitorul Oficial
nr. 1033 din data de 28 decembrie 2017
Prin intermediul celor doua ordine a fost
aprobat
modelul,
continutul
si
instructiunile de completare a unor
formularele utilizate pentru inregistrarea
fiscala, declararea de mentiuni, precum si
radierea contribuabililor. De asemenea,
prin intermediul Ordinului nr. 3769/2017 a
fost aprobata procedura de inregistrare
fiscala a contribuabililor nerezidenti care
desfasoara activitate in Romania prin unul
sau mai multe sedii secundare.

contribuabilii nerezidenti care nu au
sediu permanent in Romania;
-

Declaratia
016
Declaratie
de
inregistrare fiscala/ Declaratie de
mentiuni/ Declaratie de radiere pentru
persoanele juridice straine care au
locul de exercitare a conducerii
efective in Romania;

-

Declaratia
020
Declaratie
de
inregistrare
fiscala/Declaratie
de
mentiuni
pentru
persoane
fizice
romane si straine care detin cod
numeric personal;

-

Declaratia 030 – Declaratie de
inregistrare
fiscala/Declaratie
de
mentiuni pentru persoane fizice care
nu detin cod numeric personal;

-

Declaratia 040 – Declaratie de
inregistrare
fiscala/Declaratie
de
mentiuni/Declaratie de radiere pentru
institutii publice;

-

Declaratia
050
–
Cerere
de
inregistrare/modificare a domiciliului
fiscal al contribuabilului;

-

Declaratia 060 – Declaratie
inregistrare
fiscala/Declaratie

Formularele al caror model si continut a
fost modificat sunt dupa cum urmeaza:
-

Declaratia
010
Declaratie
de
inregistrare
fiscala/Declaratie
de
mentiuni/Declaratie de radiere pentru
persoane juridice, asocieri si alte
entitati fara personalitate juridica;

-

Declaratia
013
Declaratie
de
inregistrare
fiscala/Declaratie
de
mentiuni/Declaratie de radiere pentru
contribuabilii
nerezidenti
care
desfasoara activitate in Romania prin
unul sau mai multe sedii permanente;

-

Declaratia
015
Declaratie
de
inregistrare
fiscala/Declaratie
de
mentiuni/Declaratie de radiere pentru
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mentiuni/Declaratie de radiere pentru
sediile secundare;
-

Declaratia 061 – Declaratie privind
sediile secundare;

-

Declaratia
070
Declaratie
de
inregistrare
fiscala/Declaratie
de
mentiuni/Declaratie de radiere pentru
persoanele fizice care desfasoara
activitati
economice
in
mod
independent sau exercita profesii
libere;

-

Declaratia 700 - Declaratie pentru
inregistrarea/modificarea categoriilor
de obligatii fiscale declarative inscrise
in vectorul fiscal.

Conform
Ordinului nr. 3725/2017,
contributia asiguratorie pentru munca
se inscrie in vectorul fiscal al
contribuabililor, care la data de 31
decembrie 2017, aveau calitatea de
angajatori sau erau asimilati acestora,
incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
Modificarea
vectorului
fiscal
se
realizeaza, din oficiu de catre organul
fiscal competent, pana la data de 15
ianuarie 2018.

Plafonarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copiilor
Legea nr. 261/2017 privind aprobarea OUG nr. 55/04.08.2017 pentru modificarea si completarea
OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor publicata in
Monitorul Oficial nr. 1011 din data de 20 decembrie 2017

Una dintre modificarile semnificative
aduse de OUG nr. 55/2017, consta in faptul
ca indemnizatia lunara pentru cresterea

copiilor a fost plafonata la nivelul sumei de
8.500 lei pe luna.

Modificarea Procedurii de implementare si administrare a grupului fiscal unic
Ordinul presedintelui ANAF nr. 3480/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 995 din data de 14
decembrie 2017
Modificarile aduse prin Ordinul
nr.
3480/2017 vizeaza in principal stabilirea

organului
fiscal
competent
administrarea grupului fiscal unic.
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Concret, in cazul in care reprezentantul
grupului fiscal unic sau unul din membri
acestuia sunt incadrati in categoria
contribuabililor mijlocii sau a marilor
contribuabili,
atunci
organul
fiscal
competent pentru administrarea grupului
fiscal unic va fi Administratia fiscala
pentru Contribuabili Mijlocii, respectiv
Directia Generala de Administrare a Marilor
Contribuabili.

incadrarii din punct de vedere al
competentei de administrare in oricare
alta categorie de contribuabili (mari,
mijlocii si altii), atrage dupa sine si
modificarea competentei de administrare
a
intregului
grup
fiscal
unic,
in
conformitate cu regulile mentionate
anterior.
De asemenea, prin prezentul Ordin au fost
modificate modelul si continutul Cererii
privind grupul fiscal unic, precum si
instructiunile de completare ale acesteia.

Modificarea
domiciliului
fiscal
al
reprezentantului grupului fiscal unui sau al
unuia dintre membrii acestuia, respectiv a

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