Modificarea si completarea unor acte normative
Ordinul nr. 4024/2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 2, din 5 ianuarie 2015
Ordinul modifica si completeaza Ordinul
presedintelui
Agentiei
Nationale
de
Administrare Fiscala nr. 1950/2012 privind
aprobarea
modelului
si
continutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor si taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau retinere la sursa.
formularul 101 „Declaratie privind
impozitul pe profit” este inlocuit cu cel
prevazut in Anexa 1 la prezentul ordin;

sunt introduse doua noi pozitii la
formularul 100 „Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat”;
sunt aduse modificari si completari la
instructiunile de completare ale celor
doua formulare.
Prevederile
Ordinului
referitoare
la
formularul 101 se aplica incepand cu
declararea obligatiilor anuale privind
impozitul pe profit, aferente anului fiscal
2014.

Modificarea si completarea unor acte normative in ceea ce priveste taxa pe
valoare adaugata
Ordinul nr. 17/2015, publicat in Monitorul oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015
Ordinul stabileste criteriile de conditionare
a inregistrarii in scopuri de TVA a
societatilor comerciale care sunt supuse
inmatricularii si care solicita inregistrarea
in scopuri de TVA in anumite conditii, dupa
cum urmeaza:
inaintea desfasurarii de operatiuni
impozabile, daca se estimeaza o
depasire a plafonului de scutire de
220.000 lei, sau in cazul in care nu se
estimeaza o depasire a plafonului dar
se opteaza pentru regimul normal de
taxa; in aceasta situatie, in aceeasi zi

cu depunerea cererii de inmatriculare
la registrul comertului, contribuabilul
are obligatia depunerii la organul fiscal
a cererii de inregistrare in scopuri de
TVA (formular 098);
prin optarea pentru regimul normal de
taxa, chiar daca in cursul unui an
calendaristic nu s-a depasit plafonul de
scutire; situatie in care exista obligatia
depunerii declaratiei de mentiuni
(formular 010);
la solicitarea unei persoane impozabile
a carei inregistrare a fost anulata, in

aceasta situatie existand obligatia
depunerii cererii de inregistrare in
scopuri de TVA (formular 099).
Criteriile
in
functie
de
care
se
conditioneaza inregistrarea in scopuri de
TVA a societatilor comerciale prevazute
anterior sunt, printre altele:
societatea nu se afla in situatia de a nu
desfasura activitati economice in
spatiul destinat sediului social si/sau
sediilor secundare si nici de a
desfasura activitati in afara acestora;
niciunul dintre administratori si/sau
asociatii societatii si nici societatea
insasi nu are inscrise in cazierul fiscal
infractiuni;
in urma unei evaluari efectuata de
organele fiscale rezulta intentia si
capacitatea societatii de a desfasura
activitati economice care implica

operatiuni taxabile. In acest sens,
persoana impozabila trebuie sa depuna
o declaratie pe propria raspundere
(formular 088).
Ordinul
prevede
si
termenele
de
solutionare (aprobare/respingere) pentru
cererile de inregistrare depuse, care pot
varia intre 1 zi lucratoare - 30 zile
lucratoare de la depunerea documentelor;
Atat formularul 088 cat si formularul 098
au fost introduse prin Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 112/2015, publicat in Monitorul Oficial
nr. 40 din 16 ianuarie 2015; formularul 099
este introdus de Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 18/2015 publicat in Monitorul Oficial nr.
32 din 15 ianuarie 2015;
Prevederile actului normativ se aplica
incepand cu 1 februarie 2015.

Ordinul nr. 18/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2015
Ordinul aproba Procedura de inregistrare,
la cerere, in scopuri de TVA a persoanelor
impozabile a caror inregistrare a fost
anulata anterior din oficiu.
La data de 1 februarie 2015, odata cu
intrarea in vigoare a acestui ordin se

abroga Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr.
3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de
inregistrare la cerere, in scopuri de TVA a
persoanelor impozabile a caror inregistrare
a fost anulata anterior.

Ordinul nr. 19/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015
Ordinul modifica si completeaza Ordinul
presedintelui
Agentiei
Nationale
de
Administrare Fiscala nr. 3331/2013 pentru

aprobarea Procedurii de modificare din
oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA,

precum si a modelului si continutului unor
formulare;
Potrivit modificarilor aduse Ordinului,
inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a
unei persoane impozabile se considera
valabila incepand cu data comunicarii
deciziei privind inregistrarea, din oficiu,
in scopuri de TVA.

Actul mai cuprinde modificari referitoare la
o
serie
de
aspecte
legate
de
inregistrarea/anularea
din
oficiu
a
inregistrarii in scopuri de TVA.
Prevederile Ordinului se aplica incepand cu
data de 1 Februarie 2015.

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 privind modificarea Deciziei Comisiei
fiscale centrale nr. 2/2011 referitoare la determinarea TVA colectata in anumite
cazuri
Ordinul nr 1820/2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 20 din 12 ianuarie 2015
Ordinul aproba Decizia Comisiei fiscale
centrale nr. 6/2014 conform careia este
extinsa aplicarea procedeului sutei marite
pentru determinarea TVA, in situatia in care
pretul unui bun/serviciu a fost stabilit de
parti fara nicio mentiune cu privire la taxa
pe valoare adaugata, furnizorul bunului
respectiv este persoana obligata la plata

TVA, iar furnizorul/prestatorul nu are
posibilitatea de a recupera de la
dobanditor taxa pe valoare adaugata
(acest lucru putand fi probat inclusiv
printr-o declaratie pe propria raspundere a
acestuia) care ar fi trebuit colectata
pentru
operatiunea
respectiva.

Modificarea cotei de impozit pe constructiile speciale
Legea nr. 11/2015 de aprobare a OUG 102/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie
2015
Legea modifica cota de impozitare si baza
impozabila
pentru
impozitulul
pe
constructii;

Incepand cu anul 2015, cota de impozit pe
constructii a fost redusa de la 1.5% la 1%;

Impozitul se va aplica asupra unei baze
impozabile
reprezentand
valoarea
constructiilor existente in patrimoniul
contribuabilului la data de 31 decembrie a
anului anterior, din care se scad,
suplimentar fata de elementele prevazute
anterior, urmatoarele:
valoarea
cladirilor
din
parcurile
industriale, stiintifice si tehnologice
care nu beneficiaza de scutirea de la
plata impozitului pe cladiri;
valoarea constructiilor situate in afara
frontierei de stat a Romaniei, astfel
cum aceasta este definita potrivit legii,

inclusiv cele situate in zona contigua a
Romaniei si zona economica exclusiva
a Romaniei;
valoarea constructiilor din domeniul
public al statului si care fac parte din
baza materiala de reprezentare si
protocol, precum si cele din domeniul
public si privat al statului, inchiriate
sau date in folosinta institutiilor
publice;
valoarea constructiilor detinute de
structurile sportive, definite potrivit
legii.

Modificarea Procedurii de restituire a unei parti din acciza suplimentara
Hotararea nr. 15/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2015
Actul modifica Hotararea Guvernului nr.
537/2014 privind conditiile, procedura si
termenele de restituire ca ajutor de stat a
sumelor reprezentand diferenta dintre

nivelul standard al accizelor si nivelul
accizelor diferentiat pentru motorina
utilizata drept combustibil pentru motor.

Extinderea cotei reduse a taxei pe valoare adaugata de 9% pentru servicii de
cazare „all inclusive”
Hotararea nr. 20/2015 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015
Hotararea modifica alin (6) al pct. 23 din
titlul VI “Taxa pe valoare adaugata” din
Normele metodologice de aplicare a Legii
571/2003.
Conform noii prevederi, cota redusa a taxei
pe valoare adaugata de 9% se va aplica
pentru toate tipurile de cazare in

structurile
de
primire
turistica
cu
functiune de cazare prevazute la art 2^1
din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998
privind
organizarea
si
desfasurarea
activitatii de turism in Romania, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr.
755/2001.

In mod specific, cota redusa de 9% se va
aplica pentru structurile care ofera:
o cazare fara mic dejun;
o cazare cu mic dejun - combinatia
prestabilita a serviciilor de cazare si
de asigurare a micului dejun,
vandute sau oferite spre vanzare la
un pret total;
o cazare
cu
demipensiune
combinatia prestabilita a serviciilor
de cazare de asigurare a micului
dejun si a pranzului sau a cinei,
vandute sau oferite spre vanzare la
un pret total;
o cazare cu pensiune completa combinatia prestabilita a serviciilor

o

de cazare de asigurare a micului
dejun, a pranzului si a cinei, vandute
sau oferite spre vanzare la un pret
total;
cazare
cu
"all
inclusive"
combinatia prestabilita a serviciilor
de cazare, de asigurare a micului
dejun, a pranzului, a cinei, a
gustarilor dintre mese si a oricaror
altor servicii de agrement turistic
oferite cu mijloace proprii ale
structurii de primire turistica,
vandute sau oferite spre vanzare la
un pret total.

Decizia Curtii Constitutionale privind conditionarea inscrierii dreptului de
proprietate in cartea funciara de dovada platii impozitului
Decizia nr. 662/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015
Prin
Decizia
nr.
662/2014,
Curtea
Constitutionala
admite
exceptia
de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77
^1, alin. (6) din Codul fiscal referitoare la
conditionarea
inscrierii
dreptului
de
proprietate asupra unui imobil de dovada
achitarii impozitului pe venit;

Astfel, Curtea constata ca prevederile
legislative
mentionate
anterior
sunt
constitutionale in masura in care legea nu
il obliga pe cumparatorul adjudecatar sa
faca dovada platii impozitului datorat de
instrainatorul debitor pentru a-si putea
inscrie in cartea funciara dreptul de
proprietate.

Modificarea Codului Muncii - reportarea concediului de odihna neefectuat
Legea nr. 12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015
Legea aduce o serie de modificari Codului
Muncii in ceea ce priveste salarizarea
salariatilor temporari, durata concediului
de odihna, compensarea in bani a
concediului de odihna neefectuat;
Printre altele, incepand cu data intrarii in
vigoare a prezentei legi, perioadele de
incapacitate temporara de munca, cele
aferente concediului de maternitate, risc
maternal si de ingrijire a copilului bolnav
se considera perioade de activitate
prestata in sensul stabilirii duratei
concediului de odihna anual.

De asemenea, potrivit noilor modificari
aduse Codului muncii, in cazul in care
salariatul, din motive justificate nu poate
efectua integral sau partial concediul de
odihna anual la care avea dreptul, in anul
calendaristic
respectiv,
cu
acordul
persoanei in cauza, angajatorul este
obligat sa acorde concediul de odihna
neefectuat intr-o perioada de 18 luni
incepand cu anul urmator celui in care s-a
nascut dreptul la concediul de odihna
anual neefectuat (anterior 12 luni).

Aprobarea Normelor de aplicarea a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor
de masa
Hotararea nr. 23/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 54 din 22 ianuarie 2015
Hotararea aproba Normele de aplicarea a
Legii 142/1998 privind acordarea tichetelor
de masa, abrogand Hotararea Guvernului

nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de
aplicarea a Legii 142/1998.

Modificarea indemnizatiei zilnice de delegare si detasare a personalului
autoritatilor si institutiilor publice
Ordinul nr. 60/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015
Potrivit Ordinului, cuantumul indemnizatiei
zilnice de delegare si detasare se

majoreaza de la 13 lei la 17 lei, in timp ce
suma
reprezentand
compensarea

cheltuielilor de cazare ale personalului
aflat in delegare (in situatia in care nu se
beneficiaza de cazare in structuri de

primire turistica) se majoreaza de la 30 lei
la 45 lei.

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale
pentru anul 2014
Ordinul nr. 65/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015

Ordinul nr. 65/2015 aproba reglementarile
cu
privire
la
depunerea
situatiilor
financiare si a raportarilor contabile pentru
anul financiar 2014;
Alaturi
de
reglementarile
specifice
sfarsitului de an financiar, Ordinul prevede
si o serie de reguli cu privire la
inregistrarea eventualelor pierderi de
valoare aferente certificatelor verzi a caror
tranzactionare este amanata conform

prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile
de energie;
Termenul anual de depunere a situatiilor
financiare si a raportarilor contabile
ramane in continuare de 150 de zile de la
incheierea exercitiului financiar, respectiv
de la incheierea anului calendaristic.

Modificarea si completarea Codului fiscal
Ordonanta nr. 4/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015
Taxa pe valoare adaugata
Pentru a acomoda efectele abrogarii
eronate a art. 151 din Codul fiscal prin
Ordonanta de Urgenta nr. 92/2014,
Ordonanta modifica toate prevederile din
Codul fiscal care contin in prezent trimiteri
la art 151 “Persoana obligata la plata taxei

pentru achizitii intracomunitare”, in sensul
inlocuirii acestora cu noul articol introdus
150^1 “Persoana obligata la plata taxei
pentru achizitii intracomunitare” care
contine aceleasi prevederi.

Impozit pe venit
Pentru
asigurarea
unui
tratament
nediscriminatoriu, Ordonanta introduce noi
categorii de venituri scutite obtinute de
persoanele
cu
handicap
grav
sau
accentuat si anume: venituri din activitati
independente si cele din activitati agricole,
silvicultura, piscicultura; veniturile din
salarii si/sau pensii obtinute de persoanele
cu handicap grav sau accentuat sunt, de

asemenea, scutite (anterior acestea erau
considerate neimpozabile);
De asemenea, Ordonanta inlocuieste
sintagma “venituri neimpozabile” utilizata
pentru toate veniturile mentionate anterior
obtinute de persoanele fizice cu handicap
grav sau accentuat cu sintagma “venituri
scutite”.

Contributii sociale obligatorii
Ordonanta aduce, de asemenea, clarificari
cu privire la categoriile de persoane fizice
exceptate de la plata contributiei de
asigurari sociale de santate, asa cum sunt
mentionate in Legea 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii (cum ar fi:

copii pana la varsta de 18 ani, tinerii cu
varsta de pana la 26 de ani care provin din
sistemul de protectie a copilului, sotul,
sotia si parintii fara venituri proprii aflati in
intretinerea unei peroane asigurate).

Procedurile simplificate de vamuire
Ordinul nr. 163/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015
Ordinul aproba Normele privind procedurile
simplificate de vamuire, aliniind astfel
legislatia interna cu Regulamentul (CEE) nr.
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie
1992 de instituire a Codului vamal
comunitar si cu prevederile titlului IX –
Proceduri simplificate din Regulamentul
(CEE) 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993

de stabilire a unor dispozitii de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92.
Prevederile Ordinului intra in vigoare
incepand cu 12 februarie 2015 si abroga
Ordinul
vicepresedintelui
Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr.
5465/2007.

Indicele preturilor de consum pentru anul fiscal 2015
Ordinul nr. 83/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 76 din 29 ianuarie 2015
Prezentul Ordin prevede ca pentru anul
fiscal 2015, indicele preturilor de consum
utilizat
pentru
actualizarea
platilor

anticipate in contul impozitului pe profit
anual este de 102,2 %.

Modificarea unor termene in ceea ce priveste regimul juridic al contraventiilor
Ordonanta nr. 5/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 78 din 29 ianuarie 2015
Potrivit
Ordonantei,
termenul
de
comunicare
a
procesului-verbal
de
constatare a contravenţiei se extinde.
Anterior,
daca
procesele-verbale
de
contraventie nu se comunicau in termen
de o luna de la aplicarea sanctiunii,

executarea sanctiunilor era prescrisa. In
acest
moment,
procesul-verbal
de
contraventie poate fi comunicat si in doua
luni, fara a se prescrie executarea
sanctiunilor.

Loteria bonurilor fiscale
Ordonanta nr. 10/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015
Loteria bonurilor fiscale consta in
extragerea aleatorie de numere, in vederea
acordarii de premii in bani, persoanelor
fizice rezidente si nerezidente in Romania
detinatoare de bonuri fiscale care atesta
cumpararea de bunuri sau servicii pe
teritoriul Romaniei;
Ordonanta
mentioneaza
ca
Loteria
bonurilor fiscale se va organiza atat lunar,

cat si ocazional (de exemplu cu ocazia
sarbatorilor
legale),
iar
extragerea
aleatorie de numere se va realiza astfel:
un numar cuprins in intervalul 1 si 999
inclusiv, reprezentand valoarea totala a
bonului fiscal fara subdiviziunile leului,
inclusiv TVA. Numarul reprezentand
valoarea bonului fiscal rezulta in urma

extragerii succesive a trei serii de cifre,
cuprinse intre 0 si 9;
un numar reprezentand ziua emiterii
bonului fiscal aferenta lunii sau
intervalului calendaristic, dupa caz
pentru care se organizeaza Loteria
bonurilor fiscale.
Ordonanta prevede ca la extragerile lunare
participa bonurile fiscale emise in luna
calendaristica
anterioara
organizarii
extragerii;
Extragerea se realizeaza in prima duminica
dupa data de 15 a fiecarei luni, pentru luna
anterioara, iar revendicarea premiilor in
maxim 30 de zile de la data extragerii;
plata castigurilor se face de catre Ministrul
Finantelor Publice, in termen de 60 de zile
de la expirarea termenului de revendicare;
Suplimentar, prin Ordinul ministrului
finantelor
publice
nr
106/2015
se
stabileste ca prima extragere va avea loc

Revendicarea premiilor se face prin
depunerea bonului fiscal castigator, in
original, la orice unitate teritoriala a
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
alaturi
de
copia
actului
de
identitate/pasaportului si de o cerere al
carei model si continut se va aproba prin
Ordin al ministrului finantelor publice pana
la 30 martie 2015;
Totodata, Ordonanta prevede ca in situatia
in care operatorii economici refuza
emiterea si inmanarea bonului fiscal
clientului, cu exceptia cazului in care pana
la repunerea in functiune a aparatului de
marcat operatorii economici emit chitante,
clientul are dreptul de a beneficia de bunul
achizitionat sau de serviciul prestat fara
plata contravalorii acestuia.
pe 13 aprilie 2015, fondul de primiere fiind
de 1.000.000 lei.

