Intrarea in vigoare a unor tratate internationale
Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 429/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 212 din
28.03.2017
Prezentul ordin mentioneaza intrarea in
vigoare
a
mai
multor
tratate
internationale, printre care:

capital, semnata la Bucuresti la
30 martie 2005, ratificate prin Legea
nr. 245/2013;

La data de 1 noiembrie 2013, a
Protocolului
dintre
Romania
si
Republica Austria si a Protocolul
aditional,
semnate
la
Viena
la
1 octombrie 2012, de modificare a
Conventiei pentru evitarea dublei
impuneri si prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit si pe

La data de 11 decembrie 2016, a
Acordului dintre Guvernul Romaniei si
Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru
evitarea dublei impuneri si prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele
pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015,
ratificat prin Legea nr. 26/2016.

Aprobarea modelelor unor formulare utilizate in colectarea creantelor fiscale
Ordinul presedintelui ANAF nr. 967/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 208 din 27.03.2017
Prin prezentul ordin se aproba modelele,
caracteristicile de tiparire, modul de
difuzare, utilizare si de pastrare a
urmatoarelor formulare:
Titlu executoriu;
Somatie;
Decizie referitoare la obligatiile fiscale
accesorii, reprezentand dobanzi si
penalitati de intarziere;

Decizie referitoare la obligatiile fiscale
accesorii, reprezentand penalitati de
nedeclarare;
Instiintare privind stingerea obligatiilor
fiscale;
Adresa de infiintare a popririi asupra
disponibilitatilor banesti;
Adresa de instiintare privind infiintarea
popririi;
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Decizie de ridicare a masurilor de
executare silita asupra disponibilitatilor
banesti;
Notificare
restante.

privind

obligatiile

fiscale

La data intrarii in vigoare, OPANAF
nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor
unor formulare utilizate in domeniul
colectarii creantelor fiscale se abroga.

Completarea creantelor fiscale platite de contribuabili in contul unic
Ordinul presedintelui ANAF nr. 877/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 181 din 14.03.2017
Prezentul ordin introduce o noua pozitie in
cadrul Anexei nr. 1 „Nomenclatorul
obligatiilor fiscale datorate la bugetul de
stat, care se platesc in contul unic
20.A.47.01.00 <<Sume incasate pentru
bugetul de stat in contul unic, in curs de
distribuire>>” al OPANAF nr. 531/2016
privind impozitele, contributiile si alte
Nr. crt.
31

Denumire creanta fiscala
Impozit specific unor
activitati

sume reprezentand creante fiscale, care
se platesc de contribuabili intr-un cont
unic.
Astfel, dupa pozitia nr. 30 in cadrul Anexei
nr. 1 se introduce o noua pozitie, pozitia
nr. 31, cu urmatorul cuprins:

Temei legal
Art. 1 si 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activitati

Propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adaugata
Hotararea nr. 17/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 176 din 10.03.2017
Scopul propunerii de directiva este acela
de a permite anumitor state membre sa
puna in aplicare, cu titlu temporar, un
mecanism generalizat de taxare inversa
(generalized reverse charge mechanism,
GRCM), pentru toate bunurile si serviciile
cu un prag de facturare de peste
10.000 euro, dar care ar reprezenta o
derogare de la unul dintre principiile

generale prevazute in Directiva TVA, si
anume principiul platilor fractionate.
Aceasta optiune ofera o solutie pe termen
scurt pentru statele membre cel mai grav
afectate de frauda de tip carusel, reducand
la minimum efectele negative asupra
pietei interne prin limitarea deplasarii
fraudei intre statele membre.
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Autorizarea aplicarii GRCM depinde de
indeplinirea unor criterii predefinite care
vizeaza limitarea domeniului de aplicare a
masurii la statele membre ce au un deficit
de TVA care depaseste cu 5 puncte
procentuale media UE si o pondere de
peste 25% a fraudei de tip carusel in

cadrul deficitului total de TVA. In plus, din
cauza incertitudinii efectelor masurii in
ceea ce priveste deplasarea fraudei, un
stat membru care are o granita comuna cu
un stat membru care aplica GRCM ar
trebui sa fie, la randul sau, autorizat sa
aplice acest mecanism in anumite conditii.

Exploatarea spatiilor de depozitare temporara
Ordinul presedintelui ANAF nr. 792/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 178 din 13.03.2017
Prezentul ordin aproba:
Normele tehnice de autorizare pentru
exploatarea spatiilor de depozitare
temporara.
Normele tehnice privind utilizarea si
completarea declaratiei de depozitare
temporara.

La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin, OPANAF nr. 839/2016 privind
aprobarea Normelor tehnice de autorizare
a magaziilor si a perimetrelor pentru
depozitare temporara si a Normelor
tehnice de inregistrare a depozitelor
utilizate in zonele libere se abroga.

Autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie pentru transportul
de marfuri
Ordinul presedintelui ANAF nr. 735/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 156 din 02.03.2017
Prezentele
norme
tehnice
stabilesc
procedura de autorizare de catre Directia
Generala a Vamilor a utilizarii regimului de
tranzit unional/comun pe suport hartie
pentru marfurile transportate pe calea
ferata si pe cale aeriana si de autorizare a
utilizarii
regimului
de
tranzit
unional/comun pe baza unui manifest
electronic pentru marfurile transportate pe
cale aeriana.
Autorizatia pentru utilizarea regimului de
tranzit unional/comun pe suport hartie

pentru marfurile transportate se acorda
operatorilor economici, la cerere:
pentru marfurile transportate pe calea
ferata – in conditiile prevazute la
art. 24, 25, 29 si 30 din Regulamentul
delegat (UE) 2016/341, respectiv la
art. 57 alin. (4) din Anexa I la Conventia
privind regimul de tranzit comun;
pentru marfurile transportate pe cale
aeriana de companii aeriene – in
conditiile prevazute la art. 24, 26, 27, 29
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si 46 din Regulamentul delegat (UE)
2016/341, respectiv la art. 55 lit. (e),
art. 57-72 si 108-111 din Anexa I la

Conventia privind regimul de tranzit
comun.

Acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit
unional/comun
Ordinul presedintelui ANAF nr. 766/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 180 din 13.03.2017
Prezentul ordin aproba Normele tehnice
privind acordarea statutului de expeditor
si/sau destinatar agreat in cadrul regimului
de tranzit unional/comun.

La data intrarii in vigoare, Ordinul
nr. 3002/2009 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind acordarea statutului de
expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul
regimului de tranzit comunitar/comun se
abroga.

Modificari si completari privind declararea anumitor impozite si taxe cu regim de
autoimpunere sau retinere la sursa
Ordinul presedintelui ANAF nr. 869/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 175 din 10.03.2017

Prin prezentul ordin se modifica si se
completeaza OPANAF nr. 587/2016 pentru
aprobarea
modelului
si
continutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor si taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau retinere la sursa
dupa cum urmeaza:

Se introduc doua noi pozitii, respectiv
pozitia 72 ,,Impozit specific unor
activitati” si pozitia 73 ,,Impozit pe
veniturile din pensii” in Nomenclatorul
obligatiilor de plata la bugetul de stat;
Se
modifica
,,Instructiunile
de
completare
a
formularului
100
<<Declaratie privind obligatiile de plata
la bugetul de stat>>”.

Pozitia 64 ,,Impozit pe constructii” din
cadrul Nomenclatorului obligatiilor de
plata la bugetul de stat se abroga;

***
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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