Octombrie 2016
Aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in
zonele libere
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.759/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 778 din
04 octombrie 2016
Ordinul aproba Normele tehnice privind
aplicarea uniforma a reglementarilor
vamale in zonele libere.
La data intrarii in vigoare a acestui ordin se
abroga Ordinul
presedintelui
ANAF
nr. 7.394/2007 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind aplicarea uniforma a
reglementarilor vamale in zonele libere si
antrepozitele libere.
Astfel,
sunt
referitoare la

eliminate
antrepozitul

autorizarea acestuia si sunt aduse o serie
de modificari referitoare la activitatile
desfasurate in zonele libere, evidenta
operativa si conditiile de functionare a
zonelor libere.
In plus, noul Ordin prevede in anexa un
model de cerere pentru inregistrarea
depozitelor
utilizate
la
depozitarea
marfurilor intr-o zona libera.

prevederile
liber si la

Modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se
inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane
fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat
prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile
cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre
institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul nr. 1.801/2011
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.403/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 793 din
07 octombrie 2016
Ordinul
introduce
noi
prevederi
referitoare la verificarea de catre
Ministerul
Finantelor
Publice
a
extraselor de cont transmise de
institutiile de credit privind sumele
achitate de contribuabili.

In plus, prin acest Ordin se introduce
obligatia institutiilor de credit de a
transmite fisiere electronice de plati si
extrase de cont intocmite distinct
pentru fiecare zi nelucratoare.

Adoptarea unor opinii
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 97/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 794 din
10 octombrie 2016
Prin prezenta Hotarare se ia act ca
masurile propuse in Comunicarea Comisiei
catre Parlamentul European si Consiliu
privind masurile suplimentare de sporire a
transparentei si de intarire a luptei
impotriva evaziunii fiscale si a evitarii
obligatiilor fiscale pot aduce o contributie
semnificativa la prevenirea mecanismelor
ilicite, permitand, prin actiuni ferme,
mentinerea pozitiei bunei guvernante
fiscale mondiale a Uniunii Europene.

Astfel, printre altele, Camera Deputatilor
subscrie la initiativa Comisiei Europene de
adoptare a unei liste cu tarile terte care
prezinta grad ridicat de risc si ale caror
regimuri de combatere a spalarii banilor si
a finantarii terorismului prezinta deficiente
strategice, precum si de a permite
administratiilor fiscale sa primeasca
informatii consolidate privind beneficiarii
reali.

Hotararea Camerei Deputatilor nr. 98/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 794 din
10 octombrie 2016
Prin prezenta Hotarare se ia act ca
Propunerea de directiva a Consiliului de
modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea
ce priveste accesul autoritatilor fiscale la
informatii privind combaterea spalarii
banilor
urmareste
posibilitatea
ca
autoritatilor fiscale sa le fie permis accesul
la informatiile privind combaterea spalarii

banilor, in vederea indeplinirii sarcinilor lor
de monitorizare a aplicarii corespunzatoare
de catre institutiile financiare a masurilor
cuprinse in Directiva 2011/16/UE privind
cooperarea administrativa in domeniul
fiscal.

Aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor
locale desfasurata de catre organele fiscale locale
Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice
nr. 2.594/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 798 din 11 octombrie 2016
Ordinul aproba o serie de formulare
tipizate (e.g. formular pentru raportul de
inspectie fiscala, decizia de restituire a
sumelor
de la bugetul local, decizie
referitoare la obligatiile fiscale accesorii)

pentru desfasurarea activitatii de stabilire
a impozitelor si taxelor locale de catre
organele fiscale locale, precum si a altor
venituri ale bugetelor locale.

Aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si
stabilirea impozitului datorat de catre contribuabilii care califica aceste venituri in categoria
veniturilor din activitati independente
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.902/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 807 din
13 octombrie 2016
Ordinul
aproba
Procedura
privind
declararea de catre persoanele fizice a
veniturilor obtinute din cedarea folosintei
bunurilor pe baza careia se stabileste
impozitul datorat de catre persoanele
fizice care realizeaza venituri din cedarea
folosintei bunurilor din derularea unui
numar mai mare de 5 contracte de
inchiriere/subinchiriere la sfarsitul unui an
fiscal si care, incepand cu anul fiscal
urmator, califica aceste venituri in
categoria
veniturilor
din
activitati
independente.
Procedura prevede ca pentru determinarea
venitului net anual se vor avea in vedere
toate
contractele
de
inchiriere/

subinchiriere aflate in derulare in anul de
raportare, indiferent de numarul acestora.
Procedura clarifica si modalitatea de
indeplinire a obligatiilor pe care le au
persoanele carora li se aplica, inclusiv
obigatia de completare a Registrului de
evidenta fiscala, completarea si depunerea
formularelor 220 „Declaratie privind venitul
estimat/norma de venit” si respectiv
200 „Declaratie privind veniturile realizate
din Romania”.
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul presedintelui
ANAF nr.
2.333/2007 pentru
aprobarea
Procedurii aplicabile anterior.

Impozitul specific unor activitati
Legea nr. 170/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016
Legea reglementeaza impozitul specific
pentru persoanele juridice romane care
desfasoara activitati corespunzatoare
codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri si alte
facilitati
de
cazare
similare",
5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante
si
perioade
de
scurta
durata",
5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si
tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare",
5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de
alimentatie (catering) pentru evenimente",
5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.",
5630 - "Baruri si alte activitati de servire a
bauturilor".

Aceste prevederi se aplica persoanelor
juridice romane care la data de
31 decembrie a anului precedent au
indeplinit, cumulativ, urmatoarele conditii:
aveau inscrisa in actele constitutive
ca activitate principala sau secundara,
una dintre activitatile avand codurile
CAEN prevazute mai sus si
nu se afla in lichidare, potrivit legii.
Legea prevede in anexe formulele de calcul
al impozitului specific anual pentru
contribuabilii care au inscrisa ca activitate
principala
sau secundara
una din

activitatile
corespunzatoare
CAEN mentionate anterior.

codurilor

Totodata,
Legea
reglementeaza
si
obligatiile referitoare la impozitul specific
in cazul contribuabililor care se infiinteaza
sau inceteaza sa mai existe in cursul unui
an fiscal si al contribuabililor care
realizeaza venituri si din alte activitati si

cuprinde mentiuni referitoare la obligatia
de comunicare catre organele fiscale a
intrarii sau iesirii din sistemul de impunere
specific.

Regulamentul pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2014
privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei
Regulamentul BNR nr. 6/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 814 din 14 octombrie 2016
Regulamentul elimina obligatia rezidentilor
de a raporta toate operatiunile de natura
balantei de plati, obligatia de utilizare a unor
formulare specifice ale institutiilor de credit
pentru efectuarea oricarei plati/incasari
catre/de la nerezidenti avand o valoare egala
sau mai mare de 50.000 euro, precum si
obligatia de a raporta catre BNR tranzactiile

efectuate de persoanele juridice rezidente
prin conturile acestora deschise in
strainatate.
Regulamentul aduce modificari si cu privire
la obligatiile institutiilor de credit de
raportare la BNR a tranzactiilor efectuate in
raport cu nerezidentii.

Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor
economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile
familiale
Legea nr. 182/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2016
Legea modifica definitiile referitoare la
activitatea
economica,
intreprinderea
economica, persoana fizica autorizata,
patrimoniul de afectatiune si introduce
definitia sediului profesional.
Conform noilor prevederi, o persoana fizica
autorizata poate avea in obiectul de
activitate cel mult 5 clase de activitati
prevazute de codul CAEN.
De asemenea, persoana fizica autorizata,
poate desfasura activitatile singura sau
impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate

de aceasta, in calitate de angajator, cu
contract individual de munca.
In ceea ce priveste intreprinderile
individuale, acestea pot avea in obiectul de
activitate cel mult 10 clase de activitati
prevazute de codul CAEN si pot angaja cel
mult 8 salariati, terte persoane, cu contract
individual de munca.
Legea prevede un termen de 2 ani de la data
intrarii sale in vigoare in care persoanele
fizice
autorizate
si
intreprinderile
individuale al caror numar de activitati

incluse in obiectul de activitate este mai
mare decat cel prevazut de lege
(PFA – 5 clase de activitati; intreprindere
individuala – 10 clase de activitati) trebuie
sa solicite Oficiului Registrului Comertului
competent
modificarea,
in
mod

corespunzator, a mentiunilor din Registrul
Comertului referitoare la obiectul de
activitate.

Modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara, aplicabile institutiilor de credit, si a Ordinului Bancii Nationale a Romaniei
nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
Ordinul BNR nr. 7/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2016
Ordinul introduce obligativitatea pentru
entitatile de interes public care depasesc
criteriul de a avea un numar mediu de 500
de angajati si pentru cele care sunt
societati-mama de a include in raportul
administratorilor o declaratie nefinanciara,
respectiv
o
declaratie
nefinanciara
consolidate, care sa cuprinda anumite
informatii necesare pentru intelegerea
dezvoltarii,
performantei
si
pozitiei
entitatii/grupului.

Reglementarile contabile conforme cu
Standardele Internationale de Raportare
Financiara, aplicabile institutiilor de credit
transpun
si
prevederile
Directivei
2014/95/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 22 octombrie 2014 de
modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea
ce priveste prezentarea de informatii
nefinanciare si de informatii privind
diversitatea de catre anumite intreprinderi
si grupuri mari.

Masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de
pensii
Legea nr. 186/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 842 din 24 octombrie 2016
Legea reglementeaza posibilitatea pentru
persoanele care nu au calitatea de
pensionari de a efectua plata contributiei
de asigurari sociale pentru perioadele de
timp in care nu au avut calitatea de asigurat
in sistemul public de pensii sau intr-un
sistem de asigurari sociale neintegrat
acestuia.
Legea reglementeaza astfel modalitatea in
care se poate incheia contractul de

asigurare sociala, perioadele de timp pentru
care se poate face plata contributiei,
precum si modalitatea de efectuare a platii.
Contributia de asigurari sociale datorata se
calculeaza prin aplicarea asupra bazei
lunare de calcul (reprezentata de cel putin
valoarea unui salariu de baza minim brut,
dar nu mai mult de 5 ori castigul salarial
mediu brut) a cotei contributiei de asigurari
sociale pentru conditii normale de munca.

Aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si
achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de catre
persoanele impozabile stabilite in Romania
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.810/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 844 din
25 octombrie 2016
Prin acest Ordin se aproba urmatoarele:
procedura de primire a cererilor de
rambursare
a
TVA
aferenta
importurilor
si
achizitiilor
de
bunuri/servicii, efectuate in alt stat
membru al Uniunii Europene de catre
persoanele impozabile stabilite in
Romania;
modelul, continutul si instructiunile de
completare ale formularului (318)
"Cerere de rambursare a taxei pe
valoarea adaugata pentru persoanele
impozabile stabilite in Romania,

depusa potrivit art. 302 alin. (2) din
Codul fiscal";
modelul, continutul si instructiunile de
completare ale formularului (319)
"Declaratie de ajustare a pro-ratei,
potrivit dispozitiilor art. 302 alin.
(2) din Codul fiscal si ale pct. 73 alin.
(8) din normele metodologice".
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin
se
abroga
Ordinul
ANAF
nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii
valabile anterior.

Aprobarea Procedurii de declarare si stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate
datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri sau alte categorii de persoane
prevazute la art. 180 din Codul fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.731/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 845 din 25 octombrie
2016
Ordinul aproba urmatoarele:
procedura de declarare si stabilire a
contributiei de asigurari sociale de
sanatate datorata de persoanele fizice
care nu realizeaza venituri sau care
realizeaza venituri lunare exclusiv din
investitii si/sau din alte surse sub
nivelul valorii salariului de baza minim
brut pe tara;
modelul si continutul formularului
pentru Declaratia pentru stabilirea
obligatiilor de plata cu titlu de
contributie de asigurari sociale de

sanatate si pentru Cererea de stopare
a obligatiilor de plata reprezentand
contributia de asigurari sociale de
sanatate, datorata de aceste persoane
fizice;
modelul si continutul formularelor ce
vor fi utilizate de organul fiscal
competent
pentru
stabilirea
contributiei de asigurari sociale de
sanatate datorata de persoanele fizice
carora li se aplica prevederile art. 180
din Codul Fiscal.

Tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem
online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.435/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 26
octombrie 2016
Prin prezentul Ordin se completeaza anexa
la Ordinul ministrului finantelor publice
nr. 1.376/2016 privind tipurile de creante
fiscale care pot fi platite prin intermediul
cardurilor bancare in sistem online prin
intermediul Sistemului National Electronic
de Plati.

Astfel, in anexa se introduc doua noi pozitii
dupa cum urmeaza: 03.01.18 referitoare la
impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal si pozitia 21.05.24 reprezentand
regularizari.

Aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care
administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia
de inregistrare fiscala, potrivit legii
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.921/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 26 octombrie
2016
Ordinul aproba Procedura de inregistrare
fiscala, din oficiu sau la cererea altei
autoritati care administreaza creante
fiscale, a unui subiect de drept fiscal care
nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare
fiscala, potrivit legii si modelele si
continutul Deciziei si Notificarii privind
inregistrarea fiscala.
Prezenta Procedura se aplica persoanelor
fizice (cu unele exceptii), persoanelor
juridice, precum si entitatilor fara
personalitate juridica, ce au obligatia

depunerii declaratiei de inregistrare
fiscala, conform legii, precum si sediilor
secundare care au obligatia inregistrarii ca
platitori de impozit pe venituri din salarii.
La data intrarii in vigoare a prevederilor
prezentului ordin se abroga Ordinul
presedintelui
Agentiei
Nationale
de
Administrare Fiscala nr. 714/2012 pentru
aprobarea Procedurii valabile anterior.

Procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice
romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara
activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat si persoane
juridice straine sau persoane fizice nerezidente
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.994/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 854 din 27 octombrie
2016
Ordinul aproba noua Procedura valabila
pentru indeplinirea de catre persoanele
juridice
romane,
persoanele
fizice
rezidente, precum si persoanele juridice
straine care desfasoara activitate in
Romania printr-un sediu permanent/
sediu permanent desemnat a obligatiei de
a inregistra contractele/ documentele
incheiate cu persoane juridice straine sau
persoane fizice nerezidente care executa
pe teritoriul Romaniei prestari de servicii
de natura lucrarilor de constructii de
montaj, activitatilor de supraveghere,
activitatilor de consultanta, de asistenta
tehnica si a oricaror altor servicii prestate
in Romania care genereaza venituri
impozabile.

contractelor/documentelor care justifica
prestarile efective de servicii pe teritoriul
Romaniei,
initiale/aditionale
(conexe),
incheiate cu persoane juridice straine sau
persoane fizice nerezidente” si stabileste
modalitatile de depunere a acestora.
Se aduc modificari referitoare la termenul
in care se depune declaratia de mentiuni,
in cazul in care intervin modificari in datele
declarate initial, respectiv in termen de
15 zile de la data producerii acestora.
La data intrarii in vigoare a noului ordin se
abroga Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale
de
Administrare
Fiscala
nr. 1.400/2012 privind Procedura aplicabila
anterior.

Ordinul aproba modelul formularului 017
“Declaratia
de
inregistrare
a
Imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a
constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.433/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 860 din
28 octombrie 2016
Prin acest Ordin se imputernicesc
persoanele din cadrul aparatului de
inspectie
economico-financiara
sa
constate contraventiile si sa aplice

sanctiunile prevazute de Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind
unele
masuri
pentru
prevenirea
incapacitatii de plata.

Aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic
(e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in
regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.901/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 861 din 28 octombrie
2016
Prin acest Ordin se aproba noile
Instructiuni de completare a documentului
administrativ in format electronic (e-DA)
utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de
control al miscarilor cu produse accizabile
in regim suspensiv/de scutire/exceptare de
accize.

La data intrarii in vigoare a acestui ordin se
abroga Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale
de
Administrare
Fiscala
nr. 1.136/2014 ce a aprobat Instructiunile
valabile anterior.

Aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea
adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in
alt stat membru al Uniunii Europene
Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.809/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 868 din 28 octombrie
2016
Ordinul aproba noua Procedura de
solutionare a cererilor de rambursare a
taxei pe valoarea adaugata formulate de
catre persoanele impozabile nestabilite in
Romania, stabilite in alt stat membru al
Uniunii Europene.

stabilite in alt stat membru al Uniunii
Europene";
"Decizie privind stabilirea diferentelor
de taxa pe valoarea adaugata
rambursata in conditiile art. 302 alin.
(1) lit. a) din Codul fiscal".

Totodata, se aproba modelul si continutul
urmatoarelor formulare:

Ordinul se aplica cererilor de rambursare
depuse incepand cu data intrarii in vigoare
a acestuia, iar solutionarea cererilor de
rambursare depuse inainte de data intrarii
sale in vigoare se face potrivit procedurii in
vigoare la data depunerii lor.

"Decizie de rambursare a taxei pe
valoarea adaugata pentru persoanele
impozabile nestabilite in Romania,

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

