Septembrie - Noiembrie 2017

Facilitati fiscale acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati de cercetaredezvoltare si inovare
Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului cercetarii si inovarii nr. 2.326/2.855/2017
publicat in Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017
Ordinul prevede conditiile care trebuie
indeplinite pentru ca persoanele fizice
care realizeaza venituri din salarii si
asimilate salariilor, ca urmare a
desfasurarii activitatii de cercetaredezvoltare si inovare sa beneficieze de
scutirea de impozit pe venit.

La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin
se
abroga
Ordinul
nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016
privind incadrarea in activitatea de
cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau
de dezvoltare tehnologica, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 718 din 16 septembrie 2016.

Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului
sanatatii nr. 1.024/1.582/934 publicat in Monitorul Oficial nr. 716 din 05.09.2017
Incepand cu luna noiembrie 2017,
obligatiile declarative aferente lunii
octombrie, prevazute in formularul 112
“Declaratie privind obligatiile de plata a
contributiilor sociale, impozitului pe
venit si evidenta nominala a persoanelor
asigurate”
se vor depune in mod

obligatoriu prin mijloace de transmitere
la distanta.
Ordinul aproba modelul, continutul,
modalitatea de depunere si de
gestionare
a
“Declaratiei
privind
obligatiile de plata a contributiilor
sociale, impozitului pe venit si evidenta
nominala a persoanelor asigurate”.

Aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amanarea platii taxelor la import
datorate in legatura cu doua sau mai multe operatiuni vamale
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.670/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 744 din 15.09.2017
Prezentul ordin se aplica incepand cu 2
octombrie 2017. Ordinul stabileste
normele tehnice privind autorizarea

pentru amanarea platii taxelor vamale la
import datorate in legatura cu doua sau
mai multe operatiuni vamale.

1

Acestea sunt prevazute in Anexa care
face parte integranta din ordin.

Scutiri aplicabile in materie de TVA
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.376/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 745 din
15.09.2017
Ordinul aproba Procedura de aplicare a
scutirii de taxa pe valoare adaugata,
prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. p) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Conform prevederilor art. 294 alin. (1) lit.
p), sunt scutite de taxa pe valoarea
adaugata livrarile de bunuri catre
organismele
recunoscute
care
transporta sau expediaza aceste bunuri
in afara Uniunii Europene, ca parte a
activitatilor umanitare, caritabile sau

educative desfasurate in afara Uniunii
Europene.
Totodata, ordinul prevede documentele
care trebuie prezentate organului fiscal
competent in vederea restituirii taxei,
urmand ca procedura de solutionare a
cererilor de restituire a TVA sa se
realizeze conform procedurii stabilite
prin ordin al presedintelui ANAF.

Aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare a unor formulare
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.372/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 747 din 18.09.2017
Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, se
va utiliza formularul 700 pentru
inregistrarea / modificarea tipurilor de
obligatii
fiscale
pentru
care
contribuabilul / platitorul are obligatia
declararii.

Declaratia se depune exclusiv prin
mijloace electronice de transmitere la
distanta, prin intermediul Sistemului
electronic
national, la termenele
stabilite de legislatia in vigoare.

Aprobarea Normelor privind autorizarea pentru utilizarea garantiei globale in legatura cu doua
sau mai multe operatiuni, declaratii sau regimuri vamale, cu exceptia regimului de tranzit
unional/comun
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.671/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 748 din 18.09.2017
Normele tehnice stabilesc procedura de
autorizare pentru utilizarea garantiei

globale,
cuprinzand
o
eventuala
reducere sau exonerare, constituita

pentru acoperirea cuantumului taxelor
la import corespunzator datoriei vamale
si a cuantumului altor taxe datorate
legate de importul marfurilor, in
legatura cu doua sau mai multe
operatiuni, declaratii sau regimuri
vamale, cu exceptia regimului de tranzit
unional / comun.
Cele mai importante reglementari
prevazute de norme sunt:
procedura
privind
cererea
de
autorizare pentru utilizarea garantiei
globale;

procedura de emitere a autorizatiei
pentru utilizarea garantiei globale;
monitorizarea conditiilor si criteriilor
care trebuie indeplinite de titularul
autorizatiei de utilizare a garantiei
globale si verificarea cuantumului
de referinta;
caile de atac pe care solicitantii sau
titularii autorizatiei de utilizare a
garantiei globale le au la dispozitie
impotriva deciziei biroului vamal de
garantie.

Modificari aduse Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in
zonele libere
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.661/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 750 din 19.09.2017
Principalele completari si modificari
privind
aplicarea
uniforma
a
reglementarilor vamale in zonele libere
se refera la:
responsabilitatile titularului deciziei
de aprobare a evidentei operative,
eliberata de biroul vamal de
supraveghere pentru desfasurarea
activitatii de depozitare a marfurilor
neunionale in zona libera;

decizia de aprobare a evidentei
operative;
conditiile de utilizare si consum al
marfurilor neunionale fara nasterea
datoriei vamale.
In plus, Ordinul aduce modificari si
Anexei privind „Decizia de aprobare a
evidentei operative”.

Ordinul ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale,
administratiei publice si fondurilor europene nr. 1.016/3.824/2017 publicat in Monitorul Oficial nr.
752 din 20.09.2017
Ordinul aduce modificari Ordinului
ministrului finantelor publice si al
viceprim-ministrului,
ministrul
dezvoltarii regionale si administratiei
publice nr. 4.031/2.067/2015 pentru

aprobarea modelului si continutului
formularului
401
„Declaratie
informativa
privind
proprietatile
imobiliare detinute de rezidenti ai altor

state membre ale Uniunii Europene pe
teritoriul Romaniei”.
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.743/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 763 din 26.09.2017
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal, care incepand cu 1 octombrie 2017 opteaza pentru aplicarea mecanismului de plata
defalcata a TVA depun formularul 086.

Stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal in cazul (re)inregistrarii si anularii
inregistrarii in scopuri de TVA
Ordinul ANAF nr. 2856/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 780 din data de 3 octombrie 2017

Noul ordin stabileste criteriile pentru
evaluarea
riscului
fiscal
in
cazul
persoanelor impozabile care au sediul
activitatii economice in Romania. Ordinul
se aplica atat persoanelor deja inregistrate
in scopuri de TVA cat si celor care solicita
(re)inregistrarea in scopuri de TVA.
Astfel, incepand cu luna octombrie 2017,
persoanelor impozabile care prezinta risc
fiscal ridicat li se va respinge solicitarea de
(re)inregistrare in scopuri de TVA, iar
persoanelor care sunt inregistrate li se va
anula inregistrarea.
Nivelul riscului fiscal se determina in baza
unor criterii specifice de evaluare. Persoana
impozabila prezinta risc fiscal ridicat daca
punctajul obtinut este mai mic de 51 de
puncte.
Cele 15 criterii avute in vedere pentru
evaluarea
riscului
fiscal
in
cazul
persoanelor care solicita inregistrarea
vizeaza diferite aspecte referitoare la sediu,

insolventa/ faliment, inactivitate fiscala,
inactivitate
temporara
la
Registrul
Comertului,
respingerea/
anularea
inregistrarii in scopuri de TVA, obligatii
fiscale restante, contraventii, infractiuni,
venituri, rezidenta fiscala, cont bancar,
activitate
desfasurata,
terti,
servicii
contabile si salariati.
Pentru evaluarea riscului fiscal in cazul
persoanelor impozabile deja inregistrate in
scopuri de TVA, ordinul prevede 5 criterii
aplicabile atat in vederea anularii din oficiu
a inregistrarii in scopuri de TVA, cat si in
vederea reinregistrarii in scopuri de TVA a
contribuabililor care nu mai prezinta risc
fiscal ridicat. Criteriile vizeaza diverse
conditii referitoare la sediu, salariati,
servicii
contabile,
neconcordante
declarative si rezidenta fiscala.
Ordinul nr. 2856/2017 abroga Ordinul
Presedintelui ANAF nr. 605/2017 privind
stabilirea criteriilor pentru conditionarea
inregistrarii in scopuri de TVA.

Intrarea in vigoare a unor tratate internationale
Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1690/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 792 din
data de 6 octombrie 2017
La data de 17 iunie 2017 a intrat in vigoare
Acordul dintre Romania si Republica
Populara Chineza pentru eliminarea dublei
impuneri cu privire la impozitele pe venit si
prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii
impozitelor, semnat la Bucuresti la 4 iulie
2016, ratificat prin Legea nr. 99/2017,
publicata in Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 351 din 12 mai 2017.

Acordul dintre Guvernul Romaniei si
Guvernul Republicii Populare Chineze
pentru evitarea dublei impuneri si
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnat la Beijing la 16
ianuarie 1991, isi inceteaza valabilitatea la
data intrarii in vigoare a prezentului acord
si va inceta sa se mai aplice de la data la
care va produce efecte prezentul acord,
respectiv incepand cu anul 2018.

Aprobarea modelului si continutului formularului 110 "Declaratie de regularizare/cerere de
restituire privind impozitul pe venit retinut la sursa"
Ordinul ANAF nr. 2799/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
Ordinul
aproba
modelul
si
continutul formularului 110 - "Declaratie
de regularizare/cerere de restituire privind
impozitul pe venit retinut la sursa".
Noul formular se va depune de catre
platitorii de venit care au retinut la sursa un

impozit pe venit in cuantum mai mare
decat cel legal datorat si efectueaza
regularizarea
sumelor
restituite
beneficiarilor de venit cu obligatii fiscale de
acelasi tip datorate in perioada fiscala in
care s-a efectuat restituirea.

Procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2927/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 813 din
data de 13 octombrie 2017
Ordinul reglementeaza Procedura de
aprobare a transferului sumelor din contul
de TVA in contul curent al persoanei
impozabile.

Astfel, se aproba urmatoarele:
modelul
si
instructiunile
pentru
completarea formularului (310) "Cerere

pentru aprobarea transferului sumelor
din contul de TVA";
modelul si continutul (i) Referatului
privind solutionarea Cererii pentru
aprobarea transferului sumelor din
contul de TVA, (ii) Deciziei de solutionare

a cererii pentru aprobarea transferului
sumelor din contul de TVA, (iii) Invitatiei
pentru prezentarea contribuabilului la
audiere.

Majorarea plafonului pentru regimul special aplicat intreprinderilor mici in scopuri de TVA
Decizia de punere in aplicare a masurilor speciale derogatorii de la art. 287 din Directiva
2006/112/CE privind sistemul comun al TVA

Va rugam sa gasiti detalii privind majorarea plafonului pentru regimul special aplicat
intreprinderilor mici in scopuri de TVA in sumarul trimis de echipa Taxhouse in data de 18
octombrie 2017.

Procedura privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale
reprezentand TVA, in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2800/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 846 din
data de 25 octombrie 2017
Prin noul ordin se aproba Procedura privind
anularea penalitatilor de intarziere aferente
obligatiilor fiscale principale reprezentand
TVA, in cazul contribuabililor care opteaza
pentru plata defalcata a TVA.

Se
aproba
modelul
si
continutul
formularelor relevante pentru aplicarea
acestor prevederi.

Modificarea si completarea unor proceduri si formulare in domeniul fiscal
Ordinul nr. 3.289/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 929 din data de 27 noiembrie 2017

Ordinul presedintelui ANAF modifica si
completeaza Ordinul presedintelui ANAF
nr.
3.846/2015
pentru
aprobarea

procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul
de procedura fiscala, precum si pentru
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aprobarea modelului si continutului unor
formulare.
Astfel,
sunt
incluse
in
continutul
procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul
de Procedura Fiscala, fluxurile privind
declararea
contribuabililor
inactivi,
indreptarea erorilor materiale si reactivarea
contribuabililor declarati inactivi de catre
organele cu atributii de executare silita.

In plus, se actualizeaza procedura privind
reactivarea
contribuabililor
declarati
inactivi, precum si a formularelor utilizate
pentru reactivarea contribuabililor declarati
inactivi in vederea alinierii acestei proceduri
ultimelor modificari aduse Codului de
procedura fiscala prin OUG nr. 84/2016.

Ordinul nr. 3.357/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 931 din data de 27 noiembrie 2017
Prezentul Ordin reglementeaza procedura
prin care creantele fiscale privind drepturi
de rambursare sau de restituire ale
contribuabilului pot fi cesionate potrivit
art. 28 din Codul de procedura fiscala.

Mai mult, Ordinul aproba si modelul
formularului “Notificare privind cesionarea
dreptului de restituire/rambursare”.

Ordinul nr. 3.300/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 938 din data de 28 noiembrie 2017

Acest Ordin modifica si completeaza Ordinul
presedintelui ANAF nr. 2.011/2016 care
stabileste procedura de inregistrare, la
cerere, in scopuri de TVA pentru persoanele
impozabile carora li s-a anulat aceasta
inregistrare.

Se modifica o serie de formulare utilizate in
cadrul acestei proceduri, printre care si
formularul 099 Cerere de inregistrare in
scopuri de taxa pe valoare adaugata, potrivit
art. 316 alin. (12) din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Ordinul nr. 3.004/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 937 din data de 28 noiembrie 2017
Ordinul aproba Procedura de solutionare a
contestatiilor prevazute la art. 366 alin. (2),
art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin.
(4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390
alin.
(2)
si
art.
393
alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.

Aceasta procedura in domeniul accizelor se
aplica de catre directia de specialitate cu
atributii de management al domeniilor
reglementate
specific
din
cadrul
Ministerului Finantelor Publice si de catre
operatorii economici contestatori.
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Ordinul nr. 3.312/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 926 din data de 24 noiembrie 2017
Prezentul Ordin vizeaza abrogarea Ordinului
presedintelui
ANAF
nr. 230/2013 pentru aprobarea procedurii de
accesare a informatiilor cuprinse in dosarul

fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe
pagina de internet a ANAF, in Spatiul Privat al
contribuabilului.

Ordinul nr. 2.998/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 919 din data de 23 noiembrie 2017
Ordinul modifica si completeaza Ordinul
MFP nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice
privind
utilizarea
si

completarea ordinului de plata pentru
Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de
plata multiplu electronic (OPME).

Ordinul nr. 3.076/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 911 din data de 21 noiembrie 2017
Prin prezentul Ordin se aproba modelul si
continutul
formularelor
intocmite
in
activitatea de verificare a contribuabililor de
catre structurile de informatii fiscale, dupa
cum urmeaza:
Ordin de serviciu;
Invitatie la sediu;

Cerere de furnizare a informatiilor/
inscrisurilor;
Declaratie;
Proces-verbal;
Proces-verbal de ridicare/ restituire
inscrisuri;
Instiintare.

Acte normative ale Institutului National de Statistica
Ordinul nr. 1.887/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 939 din data de 28 noiembrie 2017
Conform Ordinului presedintelui Institutului
National de Statistica, pragul valoric de
900.000 lei se va mentine si pentru anul

2018, atat pentru expedieri intracomunitare,
cat si pentru introduceri intracomunitare.
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Ordinul nr. 5.384/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 909 din data de 21 noiembrie 2017
Prin Ordinul ministrului muncii si al
ministrului
justitiei
sociale
si
al
presedintelui INS nr. 1.786/5.384/2017, se

modifica si completeaza Clasificarea
ocupatiilor din Romania, aprobata prin
Ordinul nr. 1.832/856/2011.

Valoarea tichetelor de masa si a tichetelor de cresa
Ordinul nr. 1.851/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 935 din data de 27 noiembrie 2017
Ordinul stabileste pentru semestrul II al
anului 2017, incepand cu luna noiembrie
2017, valoarea sumei lunare ce se acorda

sub forma de tichete de cresa la nivelul
sumei de 440 lei.

Ordinul nr. 1.852/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 935 din data de 27 noiembrie 2017
Ordinul stabileste pentru semestrul II al
anului 2017, incepand cu luna noiembrie

2017, nivelul maxim al valorii nominale al
unui tichet de masa la 15,09 lei.

***
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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