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Modificari si completari aduse reglementarilor contabile
Ordinul nr. 1.938/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 680 din 02 septembrie 2016
Prezentul Ordin modifica si completeaza
urmatoarele acte normative:
Ordinul MFP nr. 1.802/2014 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile
privind situatiile financiare anuale
individuale si situatiile financiare
anuale consolidate;
Ordinul MFP nr. 1.286/2012 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile
conforme
cu
Standardele
internationale
de
raportare
financiara, aplicabile societatilor
comerciale ale caror valori mobiliare
sunt admise la tranzactionare pe o
piata reglementata.

Una dintre principalele modificari aduse de
acest act normativ face referire la
includerea in raportul administratorilor a
unei declaratii nefinanciare care contine
informatii privind cel putin aspecte de
mediu, sociale si de personal, respectarea
drepturilor omului, combaterea coruptiei si
a darii de mita, etc.
Aceasta obligatie le revine entitatilor de
interes public care, la data bilantului,
depasesc criteriul de a avea un numar
mediu de 500 de salariati in cursul
exercitiului financiar.
Prevederile acestui Ordin
incepand cu 1 ianuarie 2017.

se

aplica

Modificari aduse unor acte normative in domeniul taxelor vamale
Ordinul nr. 2.148/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 698 din 08 septembrie 2016
Prezentul act normativ abroga Ordinul
MFP nr. 2.400/2010 privind Procedura de
aplicare
a
dispozitiilor
art.
61-65
si ale art. 74-80 din Regulamentul

(CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din
16 noiembrie 2009 de instituire a unui
regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Ordinul nr. 2.554/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 712 din 14 septembrie 2016
Prezentul Ordin reglementeaza procedura
de acordare a autorizatiei de import cu
scutire de taxe vamale pentru diverse
activitati (echipamente importate in
scopuri necomerciale sau pentru o unitate
de cercetare stiintifica care isi are sediul in

afara UE, instrumente si aparate destinate
cercetarii
medicale,
stabilirii
de
diagnostice sau realizarii de tratamente
medicale, etc.).

Procedura de aplicare a masurilor asiguratorii de catre organele fiscale competente
Ordinul nr. 2.546/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 703 din 09 septembrie 2016
Ordinul aproba Procedura de aplicare a
masurilor asiguratorii de catre organele
fiscale competente, precum si modelul si
modul de utilizare si de pastrare al unor
formulare.

data intrarii sale in vigoare, iar cele dispuse
in
perioada
cuprinsa
intre
1 ianuarie 2016 si intrarea in vigoare a
prezentului Ordin se continua potrivit
prevederilor acestuia.

Prevederile prezentului Ordin se aplica
pentru masurile asiguratorii dispuse dupa
Hotarari ale Camerei Deputatilor
Hotararea nr. 75/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 746 din 26 septembrie 2016
Hotararea adopta opinia referitoare la
Comunicarea Comisiei catre Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic si
Social European – catre un spatiu unic
pentru TVA in UE – Momentul deciziei
COM (2016) 148.

Astfel, prin aceasta Hotarare, se sustine de
catre Camera Deputatilor, printre altele,
initierea unui plan de actiune pentru
crearea unui sistem unic, definitiv pentru
TVA in UE, care sa fie intemeiat pe principiul
impozitarii in tara de destinatie a marfurilor.

Hotararea nr. 76/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 746 din 26 septembrie 2016
Hotararea adopta opinia referitoare la
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 COM(2016) 198.
Prin intermediul acestei Hotarari, Camera
Deputatilor ia act ca punerea in aplicare
internationala a recomandarilor din planul
BEPS al OECD transpus in Uniunea
Europeana prin pachetul antievaziune este
o prioritate.

Camera Deputatilor ia act de asemenea, ca
propunerea de directiva are in vedere
modificarea semnificativa a Directivei
2013/34/UE (Directiva contabila), impunand
transmiterea de informatii incluse in
rapoartele financiare si nefinanciare,
defalcate pe tari, catre autoritatile fiscale
doar cu scopul de a asigura o mai buna
respectare a legislatiilor fiscale nationale
de catre intreprinderile multinationale cu o
cifra de afaceri neta mai mare de 750
milioane de euro.

Clarificari privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de
dezvoltare tehnologica
Ordinul nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 718
din 16 septembrie 2016
Prezentul Ordin reglementeaza activitatile
de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de
dezvoltare
tehnologica,
precum
si
activitatile ce nu pot fi incadrate in
categoria de activitati de cercetaredezvoltare aplicativa si/sau dezvoltare
tehnologica eligibile.

In plus, Ordinul mentioneaza conditiile ce ar
trebui indeplinite pentru ca angajatii ce
desfasoara
activitati
de
cercetaredezvoltare sa beneficieze de scutirea de
impozit pe veniturile din salarii si asimilate
salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 3 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Aprobarea Regulamentului-cadru privind operatiunile de piata cu titluri de stat
Ordinul nr. 2.245/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 729 din 21 septembrie 2016
Acest Regulament stabileste:
termenii si conditiile generale ale
operatiunilor de piata cu titluri de
stat
efectuate
de
Ministerul
Finantelor
Publice,
in
scopul
administrarii
datoriei
publice
guvernamentale si implementarii
planului de finantare in conditii
eficiente;

obligatiile entitatilor mandatate de
Ministerul Finantelor Publice sa
administreze sistemele de depozitare
si decontare a titlurilor de stat;
drepturile si obligatiile dealerilor
primari pe piata interna a titlurilor de
stat.
Regulamemtul intra in vigoare la date de
21 septembrie 2016, cu mentiunea ca o
parte
din
articolele
aferente
Regulamentului-cadru vor intra in vigoare
incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

obligatiile entitatilor mandatate de
Ministerul Finantelor Publice sa
administreze piata primara si/sau
secundara a titlurilor de stat;
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