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Modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor
competente speciale ale organului fiscal central
Ordinul nr. 581/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 105 din 7 februarie 2017
Prin prezentul Ordin, se completeaza sfera
de competenta de administrare a
administratiei fiscale pentru contribuabilii
nerezidenti din cadrul Directiei Generale
Regionale a Finantelor Publice Bucuresti cu
urmatoarele categorii de contribuabili:
“persoane juridice nerezidente, care nu
au pe teritoriul Romaniei un sediu
permanent si care au obligatia de a
plati impozit pe profit, potrivit art. 38 din
Codul fiscal, sau pot opta pentru
regularizarea impozitului pe profit,
potrivit art. 225 si 227 din Codul fiscal;
persoane fizice nerezidente, care nu au
pe teritoriul Romaniei un sediu
permanent si care obtin venituri din
transferul titlurilor de valoare si orice

alte
operatiuni
cu
instrumente
financiare,
inclusiv
instrumente
financiare derivate;
persoane fizice rezidente intr-un stat
membru al Uniunii Europene sau al
Spatiului Economic European, care
obtin
venituri
din
activitati
independente din Romania, respectiv
persoane fizice rezidente intr-un stat
membru al Uniunii Europene sau intr-un
stat cu care Romania are incheiata o
conventie de evitare a dublei impuneri,
care obtin venituri din Romania in
calitate de artist de spectacol sau ca
sportiv, din activitatile artistice si
sportive si care opteaza pentru
regularizarea impozitului pe venit,
potrivit art. 226 sau 227 din Codul
fiscal.”

Procedura de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind
obligatiile fiscale
Ordinul nr. 164/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 108 din 08 februarie 2017

Prin procedura de indreptare a erorilor se
vor indrepta erorile privind platile efectuate

in conturi bugetare aferente obligatiilor
fiscale administrate de ANAF.

Conform
Ordinului,
procedura
indreptare a erorilor se aplica
urmatoarele situatii:

de
in

“plata obligatiilor fiscale s-a efectuat in
alt
cont
bugetar
decat
cel
corespunzator ori utilizand un cod de
identificare fiscala eronat;
in contul bugetar, inclusiv in contul
unic, au fost achitate si alte obligatii

fiscale decat cele prevazute a se achita
in contul respectiv;
plata obligatiilor fiscale s-a efectuat
intr-un cont bugetar corespunzator
unui alt buget decat cel al carui venit
este obligatia fiscala platita.”
La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin se abroga Ordinul ministrului
economiei si finantelor nr. 1.311/2008
pentru aprobarea vechii proceduri.

Modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.698/ 2015 pentru aprobarea
formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care
formeaza vectorul fiscal
Ordinul nr. 511/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 110 din 09 februarie 2017
Conform Ordinului, obligatiile fiscale de
declarare incluse in vectorul fiscal se
modifica astfel:
Se elimina „impozitul de constructii”;
Se introduce „impozitul specific unor
activitati”.
Totodata, Ordinul modifica si inlocuieste
urmatoarele formulare:
010 „Declaratie de inregistrare fiscala/
Declaratie de mentiuni/ Declaratie de
radiere pentru persoane juridice,
asocieri
si
alte
entitati
fara
personalitate juridica”;

015 „Declaratie de inregistrare fiscala/
Declaratie de mentiuni/ Declaratie de
radiere pentru contribuabilii nerezidenti
care nu au sediu permanent in
Romania”;
030 „Declaratie de inregistrare fiscala/
Declaratie
de
mentiuni
pentru
persoanele fizice care nu detin cod
numeric personal”.

Ordin pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contributiei de
asigurari sociale pentru persoanele fizice
Ordinul nr. 648/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 114 din 10 februarie 2017

Ordinul aproba modelul si continutul
formularele utilizate pentru stabilirea
din oficiu a contributiei de asigurari
sociale datorate de persoanele fizice,
dupa cum urmeaza:
„Notificare privind nedepunerea in
termen a Declaratiei privind venitul
asigurat la sistemul public de pensii”;

„Decizie privind stabilirea din oficiu a
contributiei de asigurari sociale pentru
persoanele fizice”;
„Decizie de anulare a deciziei privind
stabilirea din oficiu a contributiei de
asigurari sociale pentru persoanele
fizice”

Ordin privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in
contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017
Ordinul nr. 240/ 2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2017
Potrivit Ordinului, pentru anul fiscal 2017, indicele preturilor de consum utilizat pentru
actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este de 101,4%.
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2017
Lege nr. 7/ 2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 128 din 17 februarie 2017
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe
anul 2017 este de 3.131 lei.

Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, pentru anul 2016
Ordinul nr. 11/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 147 din 27 februarie 2017
Ordinul stabileste cota obligatorie de achizitie de certificate verzi, pentru anul 2016, la 0,306
certificate verzi/MWh, corespunzatoare unui consum final de energie electrica exceptat de la
plata certificatelor verzi de 6.845,56 GWh.

Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete
Ordinul nr. 350/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 151 din 28 februarie 2017

Ordinul stabileste nivelul accizei specifice la tigarete in perioada 1 aprilie 2017 - 31 martie 2018
inclusiv la valoarea de 329,222 lei/1000 tigarete

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

