Iulie 2016

Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei
2013/34/UE in ceea ce priveste comunicarea, de catre anumite intreprinderi si sucursale, de
informatii privind impozitul pe profit
Hotararea Senatului nr. 87/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 495 din 1 iulie 2016
Senatul
adopta
hotararea
privind
propunerea de Directiva a Parlamentului
European si a Consiliului de modificare a
Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste
comunicarea, de catre intreprinderile
multinationale (cu o cifra de afaceri de
peste 750 de milioane EUR, indiferent

daca isi au sediul in UE sau in afara UE),
de informatii privind impozitul pe profit.
In urma examinarii, Comisia pentru afacei
europene
constatat
ca
prezenta
propunere de Directiva respecta principiile
proportionalitatii si subsidiaritatii.

Aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul
rezultatului fiscal
Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
nr. 1056/4.435/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016
Ordinul cuprinde noile norme de aplicare a
deducerii pentru cheltuielile de cercetaredezvoltare, asa cum au fost stabilite prin
art. 20, alin. (5) din Legea 227/ 2015 privind
Codul Fiscal;

Reiterand prevederile din Codul Fiscal,
stimulentele fiscale acordate pentru
activitatile de cercetare-dezvoltare sunt
sub forma:

deducere suplimentara, in proportie de
50%, a cheltuielile eligibile efectuate in
anul fiscal respectiv;
aplicarea
metodei
amortizarii
accelerate
pentru
aparatura
si
echipamente destinate activitatilor de
cercetare-dezvoltare;
Comparativ cu reglementarile precedente,
noile norme aduc o serie de modificari si
completari care vizeaza, in mod principal,
urmatoarele aspecte:

cheltuielile eligibile pentru care se
aplica facilitatile fiscale;
metodele de valorificare ale activitatii
de cercetare-dezvoltare;
activitati care nu intra in sfera celor
cercetare-dezvoltare;

terminologia care trebuie avuta in
vedere in interpretarea textului legii si
a normelor aferente;
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul Ministrului
Finantelor Publice si al Ministrului
Educatiei,
Cercetarii,
Tineretului
si
Sportului nr. 2086/4504/2010.

Modificarea Ordinului nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului
(088) ,,Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a
desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2048/2016 publicat in
Monitorul Oficial nr. 533 din 15 iulie 2016

Prezentul ordin modifica modelul si
continutul formularului (088) ,,Declaratie pe
propria raspundere pentru evaluarea intentiei
si a capacitatii de a desfasura activitati
economice care implica operatiuni din sfera
TVA”.
Noul formular aduce o serie de modificari,
dupa cum urmeaza:
situatia in care se completeaza si se
depune formularul 088 de catre
contribuabili;
volumul de informatii solicitate;

numarul
tipurilor
de
necesare a fi anexate;

documente

Formularul se va completa si depune de
catre contribuabilii inregistrati in scopuri de
TVA, la solicitarea organelor fiscale, in situatia
in care prezinta risc fiscal;
Analiza de risc fiscal se va realiza prin
intermediul
unei
aplicatii
informatice
dezvoltate la nivel central, in baza criteriilor
stabilite de organul fiscal central.
Prezentul ordin intra in vigoare in termen
de 15 zile de la data publicarii in Monitorul
Oficial.

Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 3769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si
achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si
pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si
achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA –
„Declaratia 394”.
Ordinul nr. 2264/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 578 din 29 iulie 2016
Potrivit Ordinului, au
modificari:

loc

urmatoarele

Prevederile ordinului [noul format al
declaratiei 394] se aplica pentru
operatiunile efectuate pe teritoriul
national, dupa cum urmeaza:
a) Pentru perioada 1 iulie 2016 – 30
septembrie 2016, numai pentru
operatiunile
desfasurate
cu
persoane impozabile inregistrate in
scopuri de TVA in Romania si se
completeaza
informatiile
din
cartusele A – C din anexa nr. 1;

b) Incepand cu data de 1 octombrie
2016, declaratia se va completa
integral, pentru toate operatiunile
efectuate pe teritoriul national.
Important de notat este ca termenul
de depunere al declaratiei 394 a fost
moficiat, noul termen de depunere
(incepand cu declaratia aferenta lunii
iulie 2016) este pana in data de 30
inclusiv a lunii urmatoare incheierii
perioadei de raportare, declarate
pentru depunerea decontului (luna,
trimestru etc.).

Aprobarea Ordinului ministrului finantelor publice privind tipurile de creante fiscale care pot fi
platite prin intermediul cardurilor bancare prin POS
Ordinul nr. 943/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 501 din 5 iulie 2016
Prevederile prezentului ordin se aplica
numai pentru achitarea obligatiilor
bugetare prin intermediul POS-urilor
instalate la unitatile teritoriale ale
Trezoreriei Statului si numai de catre
persoanelor fizice identificate fiscal pe
baza codului numeric personal.
Tipurile de creante fiscale care pot fi
platite prin intermediul cardurilor

bancare prin POS sunt: impozit pe
venit, impozit pe veniturile obtinute din
Romania de nerezidenti – persoane
fizice, accize, CAS, CASS, contributia de
asigurari pentru accidente de munca si
boli
profesionale,
contributia
de
asigurari pentru somaj, TVA, alte taxe
si
tarife,
amenzi,
penalitati
si
confiscari.

Ordin privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile
din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului
unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit
Ordinul nr. 1022/2562/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 524 din 12 iulie 2016
Prin prezentul ordin se aproba modelul,
continutul si instructiunile de completare
ale urmatoarelor formulare:
208 "Declaratie informativa privind
impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor
imobiliare
din
patrimoniul personal";
209 "Declaratie privind veniturile din
transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal";
253 "Decizie de impunere privind
venitul din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal";
254 "Decizie de impunere privind
rectificarea impozitului pe venitul din
transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal";
"Borderou privind distribuirea catre
unitatile administrativ- teritoriale a
sumei de ……… reprezentand impozit pe
venitul din transferurile proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal";
"Situatia centralizata a sumelor care
urmeaza
a
fi
virate
unitatilor
administrativ-teritoriale
in
contul
21.A.03.18.00 - Veniturile bugetului
local - Impozitul pe veniturile din

transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal";
Se aproba Procedura privind declararea
si plata impozitului pe veniturile din
transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal;
Se aproba Procedura de emitere a
Deciziei de impunere privind venitul din
transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal;
Se aproba Procedura de rectificare a
impozitului pe veniturile din transferul
proprietatilor
imobiliare
din
patrimoniul personal;
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul ministrului
economiei si finantelor si al ministrului
justitiei nr. 1706/1889/C/2008 privind
aprobarea procedurilor de stabilire,
plata si rectificare a impozitului pe
veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal si a
modelului
si
continutului
unor
formulare prevazute la titlul III din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Ordinul ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea unor ordine ale
ministrului finantelor publice.
Ordinul nr. 1058/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 529 din 14 iulie 2016

Prin prezentul ordin se modifica si se
completeaza instructiunile de aplicare a
scutirii de taxa pe valoarea adaugata
pentru operatiunile prevazute la art. 294
alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. (2) si art. 296
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
aprobate
prin
Ordinul
ministrului
finantelor publice nr. 103/2016;

De
asemenea,
ordinul
modifica urmatoarele
norme
si
regulamente:
Normele privind stabilirea procedurii si
a
conditiilor
de
autorizare
a
antrepozitului de taxa pe valoarea

adaugata, prevazut la art. 295 alin. (1)
lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 104/2016;
Anexa nr. 2 "Regulament de organizare
si functionare a comisiilor teritoriale
pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate"
la
Ordinul
ministrului
finantelor
publice nr. 220/2016 privind instituirea
comisiilor
teritoriale
pentru
autorizarea operatorilor de produse
supuse accizelor armonizate si a
regulamentului
de
organizare
si
functionare a acestora.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind Procedura pentru
aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in
scopuri de TVA.
Ordinul nr. 2037/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 534 din 15 iulie 2016
Prin prezentul ordin se aproba Procedura
pentru
aprobarea
perioadei
fiscale
semestriale/anuale
pentru
persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA,
precum
si
modelul
si
continutul
formularelor: 306 "Cerere privind utilizarea
ca perioada fiscala pentru TVA a

semestrului sau anului calendaristic",
si "Decizie privind perioada fiscala pentru
taxa pe valoarea adaugata";
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii

pentru
aprobarea
semestriale/anuale

perioadei
fiscale
pentru
persoanele

impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Ordinul ministrului afacerilor externe privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale.
Ordinul nr. 852/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 539 din 18 iulie 2016

Prezentul ordin mentioneaza intrarea in
vigoare
a
mai
multor
tratate
internationale, printre care urmatoarele
Conventii de Evitare a Dublei Impuneri:
Conventia dintre Romania si Republica
Orientala
a
Uruguayului
pentru
evitarea dublei impuneri si prevenirea
evaziunii
fiscale
cu
privire
la

impozitele pe venit si pe capital a
intrat in vigoare la data de 22
octombrie 2014;
Conventia dintre Romania si Regatul
Norvegiei pentru evitarea dublei
impuneri si prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit a intrat
in vigoare la data de 1 aprilie 2016

Ordinul ministrului finantelor publice pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in
Romania a persoanelor fizice
Ordinul nr. 1099/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iulie 2016
Prin prezentul ordin se aproba formularele
pentru aplicarea prevederilor art. 7
(referitor la definitiile unor termeni
comuni), art. 59 (cu privire la sfera de
cuprindere a impozitului pe venit) si art.
230 (privind coroborarea prevederilor
Codului fiscal cu cele ale conventiilor de
evitare a dublei impuneri si a legislatiei
Uniunii Europene) din Codul fiscal si ale
conventiilor de evitare a dublei impuneri
dupa cum urmeaza:

“Chestionar pentru stabilirea rezidentei
fiscale a persoanei fizice la sosirea in
Romania”;
Chestionar pentru stabilirea rezidentei
fiscale a persoanei fizice la plecarea
din Romania”;
“Notificare
privind
indeplinirea
conditiilor
de
rezidenta
potrivit
prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul
fiscal sau ale Conventiei de evitare a
dublei
impuneri,
incheiata
intre
Romania si …………., de catre persoana

fizica sosita in Romania si care are o
sedere mai mare de 183 de zile”;
“Notificare
privind
indeplinirea
conditiilor
de
rezidenta
potrivit
prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul
fiscal sau ale Conventiei de evitare a
dublei
impuneri,
incheiata
intre

Romania si …………., de catre persoana
fizica plecata din Romania pentru o
perioada mai mare de 183 de zile”;

Ordinul presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Procedurii de publicare a
listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor
obligatii
Ordinul nr. 2266/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 578 din 29 iulie 2016
Prin prezentul ordin se modifica si se
completeaza Procedura de publicare a
listelor debitorilor care inregistreaza
obligatii fiscale restante, precum si
cuantumul acestor obligatii dupa cum
urmeaza:
Listele debitorilor care inregistreaza
obligatii fiscale restante, precum si
cuantumul acestora se publica separat
pentru debitori – persoane juridice si

debitori – persoane fizice. Obligatiile
fiscale restante sunt cele existente la
sfarsitul trimestrului de raportare si
neachitate la data publicatii listei;
Nu se considera ca un debitor
inregistreaza obligatii fiscale restante
in situatia in care suma obligatiilor
fiscale restante este mai mica sau
egala cu suma de rambursat/restituit.

Aprobarea instructiunii privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de
catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Instructiunea nr. 2 /2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 580 din 29 iulie 2016

Prin prezenta instructiune se stabileste
sistemul
de
raportare
contabila

semestriala a entitatilor autorizate,
reglementate
si
supravegheate
de

Autoritatea de Supraveghere Financiara –
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare.

si depun la ASF –SIIF raportari contabile
semestriale in functie de specificul
fiecarei
categorii
de
entitate.

Astfel, entitatile autorizate, reglementate
si supravegheate de ASF – SIIF intocmesc

August 2016
Aprobarea Normelor tehnice privind reprezentarea in vama, precum si a unor instructiuni de
completare a declaratiei vamale
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.460/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 649 din 24 august 2016
Prezentul Ordin aproba Normele tehnice
de aplicare a dreptului de reprezentare
prevazut in
Regulamentul
(UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului European si
al Consiliului din 9 octombrie 2013 de
stabilire a Codului vamal al Uniunii si
Instructiunile de completare a casetelor
2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in
situatii particulare ce decurg din tipul
reprezentarii.

Astfel, in Normele tehnice este prevazut
faptul ca pe teritoriul vamal al Romaniei
declaratiile vamale se pot intocmi in
nume propriu, prin reprezentare directa
sau prin reprezentare indirecta, fiind
mentionate situatiile si conditiile specifice
in functie de tipul reprezentarii.
La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin se abroga Ordinul Presedintelui
ANAF 3.633/2014.

Actualizarea masurilor pentru prevenirea incapacitatii de plata
Ordonanta Guvernului nr. 22/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 658 din 29 august 2016
Prezenta
Ordonanta
modifica
OUG
nr. 77/1999 privind unele masuri pentru
prevenirea incapacitatii de plata in
vederea alinierii prevederilor la cerintele
economice si informatice actuale.

facturii fiscale sau de la scadenta, daca
scadenta este clar specificata, catre orice
creditor, respectiv de la orice debitor,
persoana juridica, dupa caz, cu sediul in
Romania.

Astfel, persoanele juridice au obligatia de
a intocmi situatia privind sumele restante
mai vechi de 30 de zile de la emiterea

Aceasta situatie intocmita se va depune
prin internet la adresa dedicata in acest
scop, in vederea includerii in procedura de

compensare a datoriilor
termenele scadente.

neplatite

la

De asemenea, situatia privind sumele
restante se actualizeaza de catre
contribuabili persoane juridice in decurs
de o zi lucratoare de la momentul oricarei
modificari survenite.
Potrivit prevederilor din actul normativ,
reprezinta contraventii, si se sanctioneaza
cu amenda urmatoarele fapte:
netinerea si neactualizarea de catre
contribuabilul, persoana juridica, a
evidentei obligatiilor de plata si a
evidentei creantelor - amenda de la
500 lei la 1.000 lei;

netransmiterea
de
catre
contribuabilul, persoana juridica, prin
internet la adresa dedicata in acest
scop a situatiei intocmite in termenul
legal - amenda de la 1.000 lei la 5.000
lei;
nerespectarea de catre orice utilizator
a
indatoririlor
referitoare
la
confidentialitatea informatiilor, datelor
si situatiilor - amenda de la 1.000 lei la
5.000 lei.
Noile norme metodologice de aplicare
a OUG nr. 77/1999 urmeaza a fi aprobate
de catre Guvern in termen de 30 de zile de
la publicarea prezentei Ordonante.

Aprobarea unor noi formulare pentru evidenta impozitelor si taxelor locale
Ordinul nr. 1.069/1.578/114 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei
publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor interne pentru aplicarea pct.
101 din titlul IX ,,Impozite si taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 659 din 29 august 2016
Prin Ordinul comun nr. 1.069/1.578/114/
2016 s-au aprobat urmatoarele:
formularul
tipizat
"Registrul
de
evidenta a mijloacelor de transport
supuse
inmatricularii/inregistrarii
(REMTII)" model 2016 ITL – 053;
formularul tipizat "Contractul de
instrainare-dobandire a unui mijloc de

transport" model 2016 ITL - 054, utilizat atat de persoane fizice cat si
de persoane juridice;
Protocolul-cadru de cooperare privind
schimbul de informatii dintre organele
fiscale locale si organele competente
privind inmatricularea / inregistrarea /
radierea mijloacelor de transport.

Implementarea Standardului comun de raportare (CRS) cu privire la obligatia institutiilor
financiare de a furniza informatii privind contribuabilii nerezidenti
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.939/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 648 din 24
august 2016
Prezentul Ordin a fost emis in vederea
aplicarii prevederilor art. 62 alin. (2) din
Legea 207/2015 referitor la obligatia
institutiilor financiare de a furniza
informatii
privind
contribuabilii
nerezidenti. Prin acest Ordin:

ii.

categoriile de informatii privind
identificarea
contribuabililor,
precum si informatiile de natura
financiara referitoare la conturile
deschise si/sau inchise de acestia
la institutiile financiare;

se implementeaza Standardul comun
de raportare (CRS) cu privire la
conturile financiare, asa cum sunt
elaborate de Organizatia pentru
Cooperare si Dezvoltare Economica
(OCDE);

iii.

institutiile financiare nonraportoare
din România si conturile excluse de
la obligatia de declarare;

iv.

regulile de conformare aplicabile de
catre aceste institutii in vederea
identificarii conturilor raportabile de
catre acestea, precum si procedura
de declarare a acestor informatii;

v.

normele
si
procedurile
administrative menite sa asigure
punerea in aplicare si respectarea
procedurilor
de
raportare
si
diligenta fiscala.

se emit prevederi de aplicare unitara a
CRS, a Codului de procedura fiscala si
a Acordului ratificat prin Legea nr.
233/2015 cu privire la:
i.

stabilirea institutiilor financiare
care au obligatia de declarare;

Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor
Ordonanta nr. 25/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 670 din 31 august 2016
Ordonanta nr. 25/2016 aduce modificari si
completari unor acte normative in
domeniul strainilor menite sa transpuna in
legislatia nationala prevederile legislatiei
UE in domeniu / altor instrumente juridice
cu caracter international la care statul

roman este parte (i.e. Directiva 2014/36/UE
si Directiva 2014/66/UE).
Astfel, se modifica si se completeaza
urmatoarele:

Ordonanta Guvernului nr. 25/2014
privind incadrarea in munca si
detasarea strainilor pe teritoriul
Romaniei si pentru modificarea si
completarea unor acte normative
privind regimul strainilor in Romania,
aprobata prin Legea nr. 14/2016;

Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul strainilor
in Romania;
Legea nr. 122/2006 privind azilul in
Romania.

Noi reglementari privind inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.393/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 629 din 17 august 2016
Prezentul act normativ aduce o serie de
reglementari noi in ceea ce priveste:
criteriile
pentru
conditionarea
inregistrarii in scopuri de TVA a
societatilor comerciale care solicita
inregistrarea in scopuri de TVA;
procedura privind reinregistrarea in
scopuri de TVA dupa anularea
inregistrarii intrucat societatea (i.e
persoana
impozabila
cu
sediul
activitatii economice in Romania) nu a
justificat intentia si capacitatea de a
desfasura activitate economica;

procedura de anulare, din oficiu, a
inregistrarii in scopuri de TVA a
societatilor (persoane impozabile cu
sediul activitatii in Romania) care nu
justifica intentia si capacitatea de a
desfasura activitati economice.
La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin se abroga OPANAF nr. 3.840/2015
privind
stabilirea
criteriilor
pentru
conditionarea inregistrarii in scopuri de
TVA.

Aprobarea tipurilor de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in
sistem online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati
Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1.376/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 614 din 10 august
2016
Prezentul Ordin aproba tipurile de creante
fiscale care pot fi platite prin intermediul

cardurilor bancare in sistem online prin
intermediul Sistemului National Electronic
de Plati.
Prevederile prezentului ordin se aplica
numai persoanelor fizice rezidente si
nerezidente identificate fiscal pe baza

codului numeric personal sau numarului
de identificare fiscala.
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin (i.e. 10 august 2016) se abroga
Ordinul presedintelui ANAF nr. 718/2008.

Modificarea si completarea unor proceduri privind inregistrarea comerciantilor de produse
petroliere, precum si inregistrarea activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi
bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.329 /2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 626 din 16 august 2016
Prezentul Ordin modifica si completeaza
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1.849/2016
pentru
aprobarea
Procedurii
de
inregistrare a operatorilor economici care
comercializeaza in sistem angro sau en
detail produse energetice – benzine,
motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat si biocombustibili, precum si
modelul si continutul unor formulare.

Alte modificari aduse prin prezentul Ordin
se refera la:

Astfel, operatorii economici care detin
atestate
valabile
in
vederea
comercializarii in sistem angro/en detail
produse energetice au la dispozitie 180 de
zile (anterior erau 90 zile stipulate),
incepand cu data de 16 august 2016,
pentru
a
depune
la
autoritatea
competenta o noua cerere de inregistrare
si documentele aferente.

cercetarea la fata locului nu mai este
obligatorie si se efectueaza doar daca
autoritatea
vamala
teritoriala
considera necesar acest lucru.

La expirarea termenului, atestatele emise
in baza Ordinului Presedintelui ANAF
nr. 2.491/2010 isi pierd valabilitatea.

definitiile unor notiuni (e.g. atestat);
operatorii economici care intra sub
incidenta procedurii de inregistrare
(i.e. cei care doresc sa distribuie si sa
comercializeze produse energetice in
sistem angro, cu sau fara depozitare);

De asemenea, prezentul Ordin modifica
Ordinul
presedintului
ANAF
nr.
1.850/2016
pentru
aprobarea
Procedurii de inregistrare a activitatii de
distributie si comercializare angro de
bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat,
precum si pentru aprobarea modelului si
continutului unor formulare.

Modificarea termenului de depunere a declaratiei 394
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.328 /2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 601 din 8 august 2016
Prezentul Ordin modifica
3.769/2015, astfel:

Ordinul

nr.

Declaratia
informativa
privind
livrarile/prestarile
si
achizitiile
efectuate pe teritoriul national de
persoanele inregistrate in scopuri de
TVA (D394) se depune la organul fiscal
competent, pana in data de 30 inclusiv

a lunii urmatoare incheierii perioadei
de raportare. In cazul in care perioada
de raportare este luna calendaristica,
termenul de depunere a declaratiei
pentru luna ianuarie este pana la data
de 28, respectiv 29 februarie, dupa caz.
Prevederea intra in vigoare incepand cu
data de 8 august 2016.

Aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.012 /2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 592 din 3 august 2016
Actul normativ prevede, printre altele,
informatii
detaliate
cu
privire
la
modificarea din oficiu a vectorului privind
TVA, respectiv:
situatiile in care autoritatile fiscale
pot inregistra, din oficiu, o persoana
impozabila in scopuri de TVA, daca
aceasta nu solicita inregistrarea;

situatiile in care autoritatile fiscale
pot anula din oficiu inregistrarea in
scop de TVA.
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin (i.e. 13 august 2016) se abroga
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 3.331/2013.

Aprobarea procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.011 /2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 589 din 3 august 2016
Actul normativ stabileste procedura de
reinregistrare, la cerere, in scopuri de TVA
in urma anularii, din diverse motive, a
inregistrarii initiale, dupa cum urmeaza:

persoanele
impozabile
au
fost
declarate inactive in conditiile stabilite
de Codul de procedura fiscala sau au

fost
in
inactivitate
temporara
declarata la Registrul Comertului;

nu au evidentiat, in deconturile de taxa
depuse, nicio operatiune realizata in
decurs de 6 luni consecutive sau 2
trimestre calendaristice, in functie de
perioada fiscala.

asociatii/administratorii
persoanei
impozabile sau persoana impozabila
insasi au/a avut inscrise fapte, in
cazierul fiscal;

La data intrarii in vigoare a acestui Ordin
(i.e. 13 august 2016) se abroga
OPANAF nr. 18/2015.

nu au fost depuse deconturi de taxa
(i.e declaratia 300) in decurs de 6 luni
consecutive
sau
2
trimestre
calendaristice, in functie de perioada
fiscala;

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

