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Acest nivel se aplică în perioada 1 aprilie 2015 - 31
martie 2016.

CODUL FISCAL

Conform art. 177 Cod fiscal, acciza specifică se
exprimă în lei/1.000 de ţigarete și se determină
anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare
cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad
valorem şi a accizei totale.

M. Of. nr. 95/ 5 februarie 2015
Circulară BNR nr. 5/2015 privind nivelul ratei
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României.

M. Of. nr. 139/ 24 februarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
197/2015 privind Procedura de anulare a
impozitului pe venitul din activităţi agricole
datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru anul fiscal
2013, precum şi a obligaţiilor fiscale
accesorii aferente acestuia.

Comentarii
Conform circularei, începând cu data de 5 februarie
2015, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României va fi de 2,25% pe an.

M. Of. nr. 107/ 10 februarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
117/2015
privind
abrogarea
Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011
privind
stabilirea
criteriilor
pentru
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

Comentarii
Prevederile acestui ordin se aplică pentru
contribuabilii care au obținut venituri din activități
agricole individual sau într-o formă de asociere fără
personalitate juidică.

M. Of. nr. 113/ 12 februarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
138/2015 pentru modificarea şi completarea
Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe
valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin.
(1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI
din Acordul dintre România şi Statele Unite
ale Americii privind statutul forţelor Statelor
Unite ale Americii în România, semnat la
Washington la 30 octombrie 2001, ratificat
prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.389/2011.

Ordinul stabilește condițiile cumulative în baza
cărora acești contribuabili pot beneficia de anularea
impozitului pe venit datorat pentru anul fiscal 2013:
(i) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
(ii) nu există polițe de asigurare încheiate pentru
producția agricolă calamitată; și
(iii) producția calamitată reprezintă mai mult de 30%.
Facilitatea se aprobă de către organul fiscal
competent din cadrul ANAF în baza unei cereri
depusă la organul fiscal competent de către
contribuabil.
Pentru plata creanțelor fiscale anulate contribuabilul
are dreptul la restituirea sumelor achitate, caz în
care se aplică prevederile art. 117 C.proc.fisc.

Comentarii
Principalele modificări aduse prin acest ordin se
referă la:

M. Of. nr. 144/ 26 februarie 2015

- definirea noțiunii de contractant al forțelor SUA și
organ fiscal teritorial care deservește persoanele
scutite;

Legea nr. 15/2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
19/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

-aplicarea scutirii directe de TVA pentru închirierea
sau leasingul de bunuri imobile (în baza avizului
privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate);

Comentarii

- documente privind restituirea TVA.

Legea aprobă OUG nr. 19/2014 fără modificări.

M. Of. nr. 129/ 19 februarie 2015

M. Of. nr. 148/ 27 februarie 2015

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei
specifice la ţigarete.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
193/2015 privind modificarea Instrucţiunilor
de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea
adăugată pentru operaţiunile prevăzute la
art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi
art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările

Comentarii
Conform OMFP nr. 166/2015, nivelul accizei
specifice la țigarete este de 314,68 lei/1.000 țigarete.
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ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.222/2006.

	
  
	
  

contribuţii“, cod 14.20.09/TS, prevăzut în
anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat,
ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995.

Comentarii

Comentarii

Modificările constau în înlocuirea organului emitent
al certificatului care atestă activitatea companiilor
aeriene în vederea aplicării scutirii de taxă conform
1
art. 143 și art. 144 C.fisc. (se înlociuește Direcţia
generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului
Transporturilor
şi
Infrastructurii
cu
direcția
competentă din cadrul Ministerului Transporturilor).

Modificările aduse prin acest ordin se referă la
procedura de verificare zilnică a formularelor
''Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi
contribuţii'', care se emit după modificarea aplicaţiei
informatice care să permită semnarea de către o
singură persoană a acestor formulare.
De la data aprobării procedurii de verificare zilnică,
formularul se semnează cu o singură semnătură de
personalul care are astfel de atribuţii din unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului, numai în rubrica
''Casier''.

COD DE PROCEDURĂ
FISCALĂ

M. Of. nr. 120/ 16 februarie 2015
M. Of. nr. 114/12 februarie 2015

Ordinul președintelui ANAF nr. 360/2015
privind completarea anexei la Ordinul
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru
aprobarea Procedurii privind emiterea şi
comunicarea unor acte administrative pentru
debitorii care înregistrează obligaţii fiscale
restante sub o anumită limită.

Ordinul președintelui ANAF nr. 320/2015
Ordin
privind
modificarea
Ordinului
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru
aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781
din Codul de procedură fiscală, precum şi
pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare.

Comentarii

Comentarii

Potrivit acestui ordin, în cazul în care cuantumul
obligaţiilor
fiscale
accesorii
(majorări
de
întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere) nu
depăşeşte 40 lei, nu se emit decizii referitoare la
obligaţiile de plată accesorii pentru categoriile de
contribuabili prevăzute în Anexă (mari contribuabili,
contribuabili mijlocii, persoane fizice, alte categorii de
debitori). Totuși, la cererea contribuabilului sau în
alte situaţii prevăzute de lege, se emit decizii
referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi în cazul
în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu
depăşeşte 40 lei.

1

Acest ordin face referire la prevederile art. 78 alin.
(1) lit. b) și lit. c) C.proc.fisc și anume la contribuabilii
declarați inactivi ca urmare a:
(i) declarării unor date de identificare a domiciliului
fiscal care nu permit organului fiscal identificarea
acestuia; sau
(ii) faptului că nu funcționează la domiciliul fiscal
declarat.
Potrivit ordinului, în situațiile de mai sus, organele de
inspecție fiscală vor transmite invitația prin care este
solicitată prezența contribuabilului/reprezentantului
legal al contribuabilului la sediul organului fiscal nu
numai la adresa domiciliului fiscal declarat, dar și la
sediul social al contribuabilului. În cazul în care
contribuabilul are sedii secundare, solicitarea va fi
transmisă și la adresele unde funcționează acestea,
dacă nu există dovada de sediu expirată, conform
evidenței ONRC.

În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale
neachitate nu depăşeşte 40 lei, nu se vor emite
somaţii şi titluri executorii. Prin excepţie, în alte
situaţii prevăzute de lege, se pot emite somaţii şi
titluri executorii şi în cazul în care cuantumul
obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 40 lei."

M. Of. nr. 130/ 20 februarie 2015
1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
161/2015 pentru modificarea şi completarea
Procedurii de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă între
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi
persoanele fizice, aprobată prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014.

Identificarea domiciliului fiscal, sediului social și
sediilor secundare se face din baza de date a ANAF,
dar se pot solicita, în scris, de la ONRC informații cu
privire la contribuabil.

M. Of. nr.119/ 16 februarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
151/2015 pentru completarea Ordinului
ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014
privind modificarea formularului „Chitanţă
pentru încasarea de impozite, taxe şi

Comentarii
Modificările aduse Procedurii de comunicare se
referă la următoarele aspecte:
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art. 153 C.fisc, stabilite în România, conform art.
1
125 alin. (2) C.fisc, care deţin o licenţă valabilă de
furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi
a căror activitate principală o reprezintă revânzarea
energiei electrice, iar consumul propriu din energia
electrică cumpărată este neglijabil, (max. 1%).

- Spațiul privat virtual permite și descărcări de
documente, iar prin intermediul acestuia se pot
comunica și informații referitoare la istoricul
acțiunilor.
- se introduc noi categorii de documente ce pot fi
comunicate prin Spațiul privat virtual, atât automat,
cât și la cererea contribuabilului.

Formularul (089) se depune la organul fiscal
competent anual, până la data de 10 decembrie a
fiecărui an şi este valabil pentru toate achiziţiile de
energie electrică efectuate în anul următor. Dacă
licenţa de furnizare a energiei electrice se obţine în
perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic,
declaraţia se va depune în perioada 1-20 ianuarie a
anului calendaristic următor celui în care s-a obţinut
licenţa.

- titlul Anexei 2 devine ''Categoriile de informaţii
publice fiscale comunicate prin serviciul "Buletinul
informativ fiscal".
2. OMFP nr. 168/2015 privind abrogarea unor
ordine ale ministrului finanţelor publice în
domeniul
administrării
şi
monitorizării
contribuabililor mari şi mijlocii.
3. OMFP nr. 162/2015 privind abrogarea Ordinului
ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru
aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura
de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal.

M. Of. nr. 134/ 23 februarie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 467/2015
pentru aprobarea Procedurii de administrare
şi monitorizare a marilor contribuabili.

M. Of. nr. 131/ 20 februarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
159/2015 pentru stabilirea modelului şi
conţinutului anunţului de atenţionare a
clienţilor referitor la obligaţia de respectare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale.

Comentarii

Comentarii

Comentarii

Ordinul aprobă modelul şi conţinutul anunţului de
atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de
respectare a prevederilor OUG nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale. Este obligatorie
afișarea anunțului la locul de amplasare a aparatelor
de marcat electronice fiscale, în aşa fel încât să fie
vizibil clienţilor, începând cu data de 1 martie 2015.

Informații au fost transmise în Tax focus nr. 15 din
24 februarie 2015.

Informații au fost transmise în Tax focus nr. 14 din
24 februarie 2015.

M. Of. nr. 135/ 23 februarie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 468/2015
pentru aprobarea Procedurii de administrare
şi monitorizare a contribuabililor mijlocii.

M. Of. nr. 139/ 24 februarie 2015
Ordinul comun al ministrului finanțelor
publice/ministrului
sănătății/ministrului
muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor
vârstnice
nr.
141/2015/
1569//2014/2256/2014 privind modificarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
finanţelor publice, al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului
sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru
aprobarea
modelului,
conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a
„Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate“.

Obligația este valabilă și pentru operatorii economici
care desfăşoară activităţi comerciale în unităţi de tip
restaurant, bar, discotecă, club şi similare care
asigură informarea clienţilor şi prin tipărirea anunţului
de atenţionare pe prima pagină a meniurilor ori prin
alte mijloace, astfel încât la fiecare masă destinată
clienţilor aceştia să aibă permanent posibilitatea de a
citi anunţul de atenţionare.

M. Of. nr. 133/ 23 februarie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 410/2014
pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularului (089) „Declaraţie pe propria
răspundere pentru îndeplinirea condiţiei
prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din
Codul fiscal“.

Comentarii
Principalele modificări se referă la actualizarea
Nomenclatorului ''Subvenții/Scutiri/Reduceri''. Pentru
angajatorii care au încheiat convenții cu agențiile
pentru ocuparea forței de muncă până la data de 24
februarie 2015, ordinul se aplică începând cu
obligațiile declarative aferente primei luni în care s-

Comentarii
Formularul (089) se completează de persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform
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au acordat sumele lunare (conform art. 28 alin. (1)
din Legea nr. 335/2013).

Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de
transport prin Sistemul naţional de transport
al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi
etanului.

Pentru declararea sumelor lunare aferente perioadei
care a trecut de la data încheierii contractului de
stagiu, se vor depune declarații rectificative până la
data de 31 martie 2015. În caz contrar, sumele
cuvenite lunare nu se acordă.

M. Of. nr. 108/ 11 februarie 2015
Ordinul președintelui ANRE nr. 6/2015
pentru modificarea Regulilor generale
privind piaţa centralizată de gaze naturale,
aprobate
prin
Ordinul
preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 50/2013.

Ordinul se aplică începând cu obligațiile declarative
aferente lunii martie.

LEGISLAȚIA MUNCII ȘI
CONTRIBUȚII SOCIALE

M. Of. nr. 118/ 16 februarie 2015
M. Of. nr.86/ 2 februarie 2015

Ordinul președintelui ANRE nr. 4/2015
privind
aprobarea
Regulamentului
de
emitere a certificatelor verzi.

Hotărârea Guvernului nr. 49/2015 pentru
modificarea
şi
completarea
Hotărârii
Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate din titlul IX
„Cardul european şi cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 85/ 2 februarie 2015
Republicare: Legea farmaciei nr. 266/2008.
M. Of. nr.123/ 17 februarie 2015

M. Of. nr. 87/ 2 februarie 2015

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
158/2015 privind aprobarea modelului
autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de
marcat electronice fiscale.

Hotărârea Guvernului nr. 52/2015 privind
stabilirea contingentului pe tipuri de
lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă
în anul 2015.

M. Of. nr. 136/ 23 februarie 2015

Comentarii

OMFP nr. 150/2015 privind modificarea şi
completarea
Reglementărilor
contabile
conforme cu Standardele internaţionale de
raportare financiară, aplicabile societăţilor
comerciale ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată,
aprobate
prin
Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul finanţelor
publice, nr. 1.286/2012.

Conform acestei hotărâri, contingentul pe tipuri de
lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din
România pentru anul 2015 este următorul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lucrători permanenţi - 3.300;
lucrători stagiari - 200;
lucrători sezonieri - 200;
lucrători transfrontalieri - 100;
lucrători înalt calificaţi - 800;
lucrători detaşaţi - 900.

M. Of. nr. 139/ 24 februarie 2015

M. Of. nr. 115/ 13 februarie 2015

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind contabilitatea în partidă
simplă.

Hotărârea Guvernului nr. 75/2015 privind
reglementarea prestării de către copii de
activităţi remunerate în domeniile cultural,
artistic, sportiv, publicitar şi de modeling.

Comentarii
Față de reglementarea anterioară (OMFP nr.
1040/2004) au fost eliminate prevederile referitoare
determinarea venitului impozabil (ex. înregistrarea
veniturilor, evidențierea cheltuielilor, calculul venitului
net, calculul TVA). De asemenea, au fost introduse
unele clarificări referitoare la aplicarea acestui sistem
de contabilitate, după cum urmează:

FONDURI SPECIALE,
ALTE TAXE
M. Of. nr. 90/ 3 februarie 2015
Ordinul președintelui ANRE nr. 12/2015
privind modificarea Ordinului preşedintelui
5
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1. Persoane obligate să țină contabilitate în
partidă simplă. Sunt nominalizate categoriile de
persoane care au obligația conducerii contabilității în
partidă simplă, respectiv persoanele fizice are
desfășoară activități independente, individual ori întro formă de asociere fără personalitate juridică (ex.
PFA-uri, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, profesii libere, persoanele care obțin
venituri din drepturi de proprietate intelectuală). De
asemenea, aceste reglementări se aplică și de către
persoane sau entități care, prin actul normativ de
înființare, prin legi speciale sau prin alte acte
normative, au obligația ținerii contabilității în partidă
simplă.

	
  
	
  

M. Of. nr. 142/ 25 februarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
195/2015 pentru modificarea Ordinului
ministrului delegat pentru buget nr.
1.338/2014
privind
stabilirea
nivelului
comisioanelor percepute de Trezoreria
Statului pentru serviciile prestate clienţilor.
M. Of. nr. 143/ 26 februarie 2015
Hotărârea
Financiari
aprobarea
financiari
2014.

2. Opțiunea pentru contabilitate în partidă dublă.
Persoanele sau entitățile care obțin venituri din
activități independente, cedarea folosinței bunurilor,
activități agricole, silvicultură și piscicultură pot opta
pentru ținerea contabilității în partidă dublă, caz în
care vor conduce contabilitatea proprie în baza
reglementărilor contabile aplicabile operatorilor
economici (OMFP 1802/2014, OMFP 3512/2008,
OMFP nr. 2861/2009) până la nivel de balanță de
verificare, fără a întocmi situații financiare anuale.

președintelui Camerei Auditorilor
din România nr. 8/2015 privind
Registrului public al auditorilor
din România, la 31 decembrie

M.Of. nr. 148/27 februarie 2015
Regulamentul ASF nr. 2/2015 privind
activitatea de control periodic şi inopinat
desfăşurată de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară.
M. Of. nr. 149/ 27 februarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
218/2015 pentru aprobarea procedurii de
sigilare a unităţii operatorului economic pe
perioada de suspendare a activităţii, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale.

În acest context se stabilește și metodologia de
preluare a elementelor privind stocuri, creanțe,
imobilizări, disponibilități bănești și datorii la trecerea
de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea
în partidă dublă (preluarea se face prin intermediul
contului 455 ''Sume datorate acționarilor/asociaților'').
3. Documente contabile. Contabilitatea se ține pe
baza
documentelor
justificative
angajează
răspunderea persoanelor care le-au întocmit.
Acestea se păstrează 5 ani (10 ani în reglementarea
anterioară), mai puțin statele de salarii (perioada de
păstrare a rămas aceeași - 50 ani).
Documentele justificative care atestă proveniența
unor bunuri cu durată de utilizare mai mare de 5 ani
se păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor.
Evidența imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se va
ține cu ajutorul Fișei mijlocului fix (conform OMFP nr.
3512/2008).
4. Registrul-jurnal de încasări și plăți. Se elimină
obligația
înregistrării
acestui
document
la
administrația
financiară
(registrele
contabile,
înregistrate la ANAF, se vor putea utiliza în
continuare). Printre alte modificări, se stabilește
conținutul minimal al registrului-jurnal și faptul că
sumele înregistrate se totalizează lunar.

CONTACT
TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,

Datele din contabilitatea în partidă simplă urmează
să fie utilizate la calculul impozitului pe venit utilizând
Registrul de evidență fiscală, introdus prin OUG nr.
80/2014 (de la 1 ianuarie 2015).

Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6,
Bucuresti,
Tel. 031 4378213,

OMFP nr. 170/2015 va intra în vigoare la data de 1
martie 2015, dată la care se abrogă: OMFP nr.
1040/2004, OMEF nr. 2410/2007 și normele
referitoare la Registrul de încasări și plăți și
Registrul-inventar din Anexa nr. 2 la OMEF nr.
3512/2008.

Email. contact@taxation.ro, Website:
www.taxation.ro
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