Ianuarie 2017

Aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare in vederea schimbului de
informatii intre ANAF si institutiile financiare nebancare
Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.731/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2017

Pentru realizarea schimbului de informatii
intre ANAF si institutiile financiare
nebancare inscrise in Registrul general si
in Registrul special al Bancii Nationale a
Romaniei, prin prezentul Ordin se aproba

modelul-cadru
al
protocolului
de
colaborare
in
vederea
interogarii
informatiilor
de
natura
fiscala
cu
respectarea
secretului
fiscal.

Aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor incheiate de angajatori nerezidenti care
nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza
contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei
europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind
sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, precum si a altor aspecte
procedurale
Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.706/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2017

Conform Procedurii, se depune formularul
(020)
sau
formularul
(030),
dupa
caz, avand in vedere urmatoarele obligatii
de inregistrare:
-

inregistrarea acordurilor incheiate de
angajatori nerezidenti care nu au sediu
social,
sediu
permanent
sau
reprezentanta in Romania si datoreaza
contributii sociale obligatorii pentru
salariati
conform
prevederilor
legislatiei
europene
aplicabile
in
domeniul securitatii sociale, precum si

ale acordurilor privind sistemele de
securitate sociala la care Romania este
parte. Acesti angajatori au obligatia de
a pune la dispozitia organului fiscal
competent informatii privind acordurile
incheiate cu salariatii, direct sau prin
imputernicirea angajatului;
-

inregistrarea persoanelor fizice care
realizeaza in Romania venituri de la
angajatori din state care nu intra sub
incidenta
legislatiei
europene
in
domeniul
securitatii
sociale
si

acordurilor
privind
sistemele
de
securitate sociala la care Romania este
parte;
-

inregistrarea persoanelor fizice care
realizeaza in Romania venituri din
salarii si asimilate salariilor ca urmare
a activitatii desfasurate la misiunile
diplomatice si posturile consulare
acreditate in Romania, reprezentantele
din Romania ale persoanelor juridice
straine daca misiunile/ posturile/
reprezentantele nu opteaza pentru
indeplinirea obligatiilor declarative si de
plata a contributiilor sociale.

Angajatorii nerezidenti care nu au sediu
social, sediu permanent sau reprezentanta
in Romania, care datoreaza contributiile
sociale obligatorii pentru salariatii lor
conform prevederilor legislatiei europene
aplicabile in domeniul securitatii sociale,
precum si ale acordurilor privind sistemele
de securitate sociala la care Romania este
parte si care nu au incheiate acorduri cu
salariatii lor au obligatia de inregistrare
fiscala prin depunerea formularului (015).
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul presedintelui ANAF
nr. 17/2013 pentru aprobarea vechii
procedurii.

Aprobarea Procedurii de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii unuia
dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune
sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit
prevederilor art. 314 si art. 315 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat
membru de inregistrare
Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.737/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie
2017

Ordinul aproba Procedura de inregistrare a
persoanelor impozabile, in vederea utilizarii
unuia dintre regimurile speciale pentru
servicii electronice, de telecomunicatii, de
radiodifuziune sau televiziune prestate
catre persoane neimpozabile care sunt
stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta
obisnuita in UE, precum si pentru

declararea TVA, in situatia in care Romania
este stat membru de inregistrare.
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul presedintelui
ANAF nr.
4.023/2014 care
stabilea
procedura valabila anterior.

Aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat
Ordinul presedintelui INS nr. 1.475/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017

Prezentul
ordin
aproba Normele de
completare
a
Declaratiei
statistice
Intrastat. Pragul valoric Intrastat pentru
raportarea de date statistice este de
900.000
lei
atat
pentru
expedieri
intracomunitare de bunuri, cat si pentru
introduceri intracomunitare de bunuri.

La data intrarii in vigoare a Ordinului se
abroga prevederile Ordinului presedintelui
INS nr. 569/2014 privind aprobarea
Normelor de completare a Declaratiei
statistice Intrastat.

Aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale,
precum si modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea
Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si
exigibile de la autoritati sau institutii publice
Ordinul presedintelui ANAF nr. 63/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2017

Ordinul
aproba modelele,
precum
si
caracteristicile de tiparire, modul de
difuzare, utilizare si de pastrare a unor
formulare, utilizate in domeniul colectarii
creantelor fiscale.

La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul presedintelui ANAF
nr. 2.446/2014 care aproba vechile modele
de formulare utilizate in domeniul
colectarii creantelor fiscale.

Modificarea si completarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si
inscrierea in evidentele declarantului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.887/2016
Ordinul presedintelui ANAF nr. 94/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2017

Ordinul aduce modificari Normelor privind
utilizarea declaratiilor vamale simplificate
si inscrierea in evidentele declarantului,
aprobate
prin
Ordinul
presedintelui
Agentiei
Nationale
de
Administrare
Fiscala nr. 1.887/2016.
Conform
acestui
Ordin,
prevederile
referitoare la autorizatia de plasare a
marfurilor in mod regulat sub un regim
vamal pe baza unei declaratii simplificate

se aplica in mod corespunzator pentru
regimul vamal de antrepozitare vamala,
regimurilor vamale de perfectionare activa,
destinatie finala si admitere temporara si
regimurile de perfectionare pasiva.
Ordinul prezinta procedura de reevaluare a
autorizatiilor pentru utilizarea procedurilor
simplificate de vamuire, emise anterior
intrarii in vigoare a prezentelor norme.

Modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si modificarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea nr. 2/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2017

Incepand cu luna februarie 2017, venitul
impozabil lunar din pensii se stabileste prin
deducerea din venitul din pensii a sumei
neimpozabile lunare de 2.000 lei.
Pentru persoanele fizice cu venituri din
pensii, baza lunara de calcul al contributiei
de asigurari sociale de sanatate o
reprezinta intregul venit lunar din pensii,
contributia fiind suportata de la bugetul de
stat.

In plus, pensionarii din sistemul public de
pensii care nu mai au domiciliul in
Romania si care isi stabilesc resedinta,
respectiv domiciliul pe teritoriul unui alt
stat, in anumite conditii, au fost eliminati
din lista contribuabililor/platitori de venit la
sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a
persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de
sanatate, precum si a modelului si continutului formularului 603 "Declaratie pe propria
raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”
Ordinul presedintelui ANAF si a presedintelui CNAS nr. 3.697/727/2016 publicat in Monitorul
Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2017

Ordinul aproba Procedura de exceptare de
la plata contributiei de asigurari sociale de
sanatate a persoanelor fizice care nu au
calitatea de contribuabil la sistemul de
asigurari sociale de sanatate, respectiv
care detin o asigurare pentru boala si
maternitate in sistemul de securitate
sociala din alt stat membru al Uniunii
Europene, Spatiului Economic European si
din Confederatia Elvetiana sau in statele

cu care Romania are incheiate acorduri
bilaterale de securitate sociala cu
prevederi pentru asigurarea de boala si
maternitate.
Se
aproba
modelul
si
continutul
formularului 603 "Declaratie pe propria
raspundere pentru exceptarea de la plata
contributiei de asigurari sociale de
sanatate".

Stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii
OUG nr. 10/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 79 din 30 ianuarie 2017

Conform OUG, in cadrul Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
se lanseaza Programul pentru stimularea
infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii,
denumit in continuare Programul "Start-up
Nation - Romania".
Intreprinderile beneficiare ale programului
sunt intreprinderile infiintate de catre
persoane fizice dupa intrarea in vigoare a
prezentei OUG, si care indeplinesc, la data
depunerii cererii de finantare, criteriile de

eligibilitate impuse de legislatia in
domeniul ajutoarelor de minimis, conditiile
de eligibilitate precum si conditiile
specifice in cazul finantarii din fonduri
europene.
Astfel, prin programul "Start-up Nation Romania" se poate acorda ajutor de
minimis in suma maxima de 200.000
lei/beneficiar, reprezentand 100% din
valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar
maxim anual de 10.000 de beneficiari.

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a
raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor
reglementari contabile
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 86
din 31 ianuarie 2017

Printre altele, Ordinul
aduce unele
modificari
si
completari
Ordinului
nr.
1802/2014
privind
Reglementarile contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate.
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul ministrului

finantelor
publice nr.
123/2016 privind
principalele aspecte legate de intocmirea
si depunerea situatiilor financiare anuale si
a raportarilor contabile anuale ale
operatorilor
economici
la
unitatile
teritoriale ale Ministerului Finantelor
Publice.

Modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale
restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016
Ordinul presedintelui ANAF nr. 590/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2017

Potrivit Ordinului, nu se publica pe pagina
de internet proprie a Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala lista debitorilor care
inregistreaza obligatii fiscale restante al
caror cuantum total este situat sub
urmatoarele plafoane:
-

500.000 lei, in cazul debitorilor care au
calitatea de mare contribuabil;
250.000 lei, in cazul debitorilor care au
calitatea de contribuabil mijlociu;

-

100.000 lei, in cazul celorlalte categorii
de
debitori,
inclusiv
in
cazul
persoanelor fizice care inregistreaza
obligatii fiscale restante si din
desfasurarea de activitati economice in
mod independent sau exercita profesii
libere;

-

15.000 lei, in cazul debitorilor persoane
fizice, altele decat cele de mai sus.

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

