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Comentarii

CODUL FISCAL

Prin această hotărâre se modifică pct. 23 alin. (6) din
Normele metodologice de aplicare a art. 140 Cod
fiscal referitoare la aplicarea cotei reduse de 9% la
serviciile de cazare, ca urmare a modificărilor aduse
legislației privind activitatea de turism.

M. Of. nr. 14/ 8 ianuarie 2015
Circulară BNR nr. 1/2015 privind nivelul ratei
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României.

Astfel, cota de TVA de 9% se va aplica pentru
tipurile de cazare prevăzute de OG nr. nr. 58/1998
privind organizarea activității de turism în România,
în urma modificărilor aduse prin OUG nr. 84/2014:
cazare fără mic dejun, cazare cu mic dejun, cazare
cu demipensiune, cazare cu pensiune completă,
cazare cu ‘’all inclusive’.

Comentarii
Conform circularei, începând cu data de 8 ianuarie
2015, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României va fi de 2,5% pe an.

Aceeași cotă redusă se va aplica și în cazul
refacturării costului exact al unor astfel de servicii,
conform pct. 19 alin. (4) din normele metodologice
de aplicare a art. 137 C.fisc, aplicându-se structura
de comisionar, cu excepția situațiilor când este
obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru
agenții de turism.

M. Of. nr. 9/ 7 ianuarie 2015
Ordinul ministrului afacerilor externe nr.
2348/2014 privind intrarea în vigoare a unor
tratate internaţionale.
Comentarii

M. Of. nr. 47/ 20 ianuarie 2015

Prin acest ordin, a intrat în vigoare, la data de 1
noiembrie 2014, printre alte acte normative,
Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă
în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25
ianuarie 1988 și Protocolul de modificare a
Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă
în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010,
semnate de partea română la 15 octombrie 2012,
ratificate prin Legea nr. 13/2014, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4
martie 2014.

Decizia CCR nr. 662/2014 referitoare la
excepţia
de
neconstituţionalitate
a
dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Comentarii
1

Art. 77 alin. (1) teza finală Cod fiscal se referă la
înscrierea drepturilor dobândite la transferul dreptului
de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia
asupra construcțiilor și terenurilor aferente acestora,
precum și asupra terenurilor fără construcții, în baza
actelor autentificate de notarii publici, certificatelor
de moștenitori sau hotărârilor judecătorești. Curtea
Constituțională
a
admis
excepția
de
neconstituționalitate ridicată.

Convenția are drept scop acordarea reciprocă de
asistenţă administrativă în domeniul fiscal care poate
implica și măsuri luate de organisme judiciare.
Asistenţă administrativă va include schimbul de
informaţii, inclusiv controale fiscale simultane şi
participarea la controale fiscale în străinătate,
asistenţă la recuperare.

M. Of. nr. 74/ 28 ianuarie 2015

M. Of. nr. 24/ 13 ianuarie 2015

Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal.

Legea nr. 11/2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
102/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Comentarii
Principalele modificări aduse Codului fiscal prin
această ordonanță se referă la impozitul pe venit
(scutiri), TVA (persoana obligată la plată) și
contribuții sociale (exceptări).

Comentarii
Modificările aduse Codului fiscal prin această lege
au fost prezentate în Tax focus nr. 3/14 ianuarie
2015.

Detalii au fost transmise prin Tax focus nr. 11/29
ianuarie 2015.

M. Of. nr. 46/ 20 ianuarie 2015
Hotărârea Guvernului nr. 20/2015 pentru
modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI
„Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
2
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Comentarii
COD DE PROCEDURĂ
FISCALĂ

Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 6/2014 a fost
emisă în vederea interpretării şi aplicării unitare a
prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) şi art. 140 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, şi ale pct.
23 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de
aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din
Codul fiscal. Aceasta a modificat o decizie
anterioară, privind determinarea bazei de impozitare
în cazul în care părțile contractante nu au stabilit
dacă prețul include sau nu TVA.

M. Of. nr. 2/ 5 ianuarie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 4024/2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind
aprobarea
modelului
şi
conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

M. Of. nr. 32/ 15 ianuarie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 18/2015
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare,
la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin.
(91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare.

Comentarii
Informații privind modificările aduse prin acest ordin
au fost prezentate în Tax focus nr.1/5 ianuarie
2015.

M. Of. nr. 16/ 9 ianuarie 2015

Comentarii

Ordinul președintelui ANAF nr. 17/2015
privind
stabilirea
criteriilor
pentru
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

Informații privind modificările aduse prin acest ordin
au fost transmise în Tax focus nr.4/16 ianuarie
2015.

Comentarii

M. Of. nr. 40/ 16 ianuarie 2015

Prin acest ordin se stabilesc criteriile pe baza cărora
se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a
societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza
Legii societăţilor nr. 31/1990, care sunt supuse
înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 153 alin. (91) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal.

Ordinul președintelui ANAF nr. 112/2014
pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare fiscale utilizate de unele
persoane impozabile în domeniul taxei pe
valoarea adăugată.
Comentarii

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax
focus nr. 2/14 ianuarie 2015.

Se aprobă prin acest ordin:
(i) formularul 098 - Cerere de înregistrare în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal și Instrucțiunile de
completare și
(ii) formularul 088 - Declarație pe propria răspundere
pentru evaluarea intenției și a capacității de a
desfășura activități economice care implică
operațiuni din sfera TVA.

M. Of. nr. 19/ 12 ianuarie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 19/2015
privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru
aprobarea Procedurii de modificare, din
oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA,
precum şi a modelului şi conţinutului unor
formulare.

Alte informații au fost prezentate în Tax focus
nr.5/19 ianuarie 2015.

M. Of. nr. 43/19 ianuarie 2015

Comentarii

Hotărârea nr. 15/2015 pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind
condiţiile, procedura şi termenele de
restituire ca ajutor de stat a sumelor
reprezentând
diferenţa
dintre
nivelul
standard al accizelor şi nivelul accizelor
diferenţiat pentru motorina utilizată drept
combustibil pentru motor.

Informații privind OPANAF nr. 3331/2013 au fost
transmise prin Tax focus nr. 2/14 ianuarie 2015.

M. Of. nr. 20/ 12 ianuarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1820/2014
privind
aprobarea
Deciziei
Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014.
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caselor de marcat, emiterea bonurilor fiscale, a
chitanțelor când nu se pot utiliza case de marcat, dar
nu și a altor documente care atestă plata
contravalorii bunurilor și serviciilor achiziționate,
consecințele refuzului emiterii bonurilor).

M. Of. nr. 76/ 29 ianuarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
83/2015 privind indicele preţurilor de
consum utilizat pentru actualizarea plăţilor
anticipate în contul impozitului pe profit
anual pentru anul fiscal 2015.
Comentarii

LEGISLAȚIA MUNCII ȘI
CONTRIBUȚII SOCIALE

Conform acestui ordin, pentru anul fiscal 2015,
indicele preţurilor de consum utilizat pentru
actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului
pe profit anual este 102,2%.

M. Of. nr. 81/ 30 ianuarie 2015

M. Of. nr. 29/ 14 ianuarie 2015

Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru
organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

Legea nr. 5/2014 pentru ratificarea Înţelegerii
în domeniul securităţii sociale dintre
Guvernul României şi Guvernul Quebecului,
semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013.

Comentarii
Loteria bonurilor fiscale a fost aprobată ca o măsură
pentru combaterea evaziunii fiscale prin încurajarea
cumpărătorilor de a solicita bonuri fiscale.

M. Of. nr. 52/ 22 ianuarie 2015
Legea nr. 12/2015 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii.

Loteria se organizează lunar/ocazional, începând cu
luna iulie 2015 și se aplică persoanelor fizice
rezidente și nerezidente din România care dețin
bonuri fiscale ce atestă cumpărarea de bunuri și
servicii pe teritoriul României. Aceasta constă în
extragerea aleatorie de numere care reprezintă:
valoarea totală a bonului fiscal (inclusiv TVA) și ziua
emiterii bonului. Extragerile au loc în prima duminică
după data de 15 a fiecărei luni și participă bonurile
fiscale emise în luna calendaristică anterioară
organizării extragerii.

Comentarii
Această lege modifică Codul muncii sub următoarele
aspecte: vechimea în muncă, încetarea de drept a
contractului individual de muncă, salariatul temporar,
concediul de odihnă anual.
Detalii au fost transmise prin Tax focus nr.7/22
ianuarie 2015.

Ordonanța stabilește modalitatea de efectuare și
supraveghere a extragerilor, consemnarea și
publicarea rezultatelor extragerilor, revendicarea
premiilor. Se stabilesc, de asemenea, condițiile de
validitate a bonurilor fiscale pentru a fi considerate
câștigătoare:

M. Of. nr. 54/ 22 ianuarie 2015

(i)

Comentarii

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
142/1998 privind acordarea tichetelor de
masă.

să fie emis de un aparat electronic fiscal
care funcționează conform OUG nr.
28/1999,
informațiile obligatorii sunt lizibile,
valoarea totală a bonului este egală cu cea
extrasă,
este emis în ziua extrasă,
nu are menționat niciun cod de înregistrare
fiscală al cumpărătorului.

Această hotărâre aprobă Normele de aplicare a Legii
nr. 142/1998 pentru acordarea tichetelor de masă.
La data intrării în vigoare a acestei hotărâri de
guvern se abrogă HG nr. 5/1999 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind
acordarea tichetelor de masă (publicată în M.Of nr.
26/25 ianuarie 1999).
HG nr. 23/2015 actualizează, în principal,
prevederile anterioare ale normelor de aplicare a
Legii nr. 142/1998 în ce privește posibilitatea
acordării tichetelor de masă în format electronic
(introduse în baza Legii nr. 291/2013 care se aplică
începând cu 13 februarie 2014).

Această ordonanță modifică și OUG nr. 28/1999
privind obligația operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale. Astfel, clientul
poate beneficia gratuit de bunul/serviciul achiziționat
dacă operatorul economic refuză emiterea și
înmânarea bonului fiscal (cu excepția situației în care
aparatele de marcat nu au fost repuse în funcțiune,
iar operatorul economic are obligația emiterii de
chitanțe la cererea clientului).

Alte informații au fost transmise prin Tax focus nr.
8/23 ianuarie 2015.

Operatorii economici sunt obligați să afișeze la loc
vizibil un anunț de atenționare a clienților privind
1
obligația prevederilor art. 1 alin. (9), (10), (10 ) din
OUG nr. 28/1999 (referitoare la obligația utilizării
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M. Of. nr. 68/ 27 ianuarie 2015
FONDURI SPECIALE,
ALTE TAXE

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
60/2015 pentru actualizarea cuantumului
indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare,
precum
şi
a
sumei
ce
reprezintă
compensarea cheltuielilor de cazare ale
personalului aflat în delegare în situaţia în
care acesta nu beneficiază de cazare în
structuri de primire turistică, prevăzute în
anexa la HG nr. 1.860/2006 privind drepturile
şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul
serviciului.

M. Of. nr. 80/ 30 ianuarie 2015
Ordinul președintelui ANRE nr. 1/2015
privind instituirea Registrului naţional al
participanţilor la piaţa angro de energie şi
aprobarea Procedurii de înregistrare a
participanţilor la piaţa angro de energie.
Comentarii
Prin acest ordin se instituie Registrul naţional al
participanţilor la piaţa angro de energie la Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei,
începând cu data de 18 martie 2015. ANRE asigură
centralizarea, validarea şi actualizarea permanentă a
informaţiilor din acest registru.

Comentarii
Acest ordin actualizează cuantumul indemnizaţiilor
de delegare şi detaşare, precum și cuantumul sumei
ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare
ale personalului aflat în delegare, în situaţia în care
acesta nu beneficiază de cazare în structuri de
primire turistică, prevăzute de HG nr. 1860/2006.
Astfel, indemnizația zilnică de delegare și detașare
prevăzut la art. 9 din anexa la HG nr. 1860/2006 se
majorează de la 13 lei la 17 lei.

Procedura de înregistrare aprobată prin acest
ordin stabileşte modul de înregistrare,
termenele şi formatul datelor care trebuie
transmise la ANRE în vederea înregistrării
participanților la piața angro de energuie şi
modalitatea de circulaţie a informaţiilor între
acești participanți la şi ANRE.

Cuantumul sumei ce reprezintă compensarea
cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în
delegare conform art. 28 din HG nr. 1860/2006 și
care nu se cazează în structuri de primire turistică
(potrivit art. 26 din HG nr. 1860/2006) se majorează
de la 30 lei la 45 lei.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 83/ 30 ianuarie 2015
Ordinul
ministrului
finanțelor
publice/ministrului
muncii,
familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice
nr. 103/2015/2396/2014 privind aprobarea
Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor
prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia
lunară
pentru
creşterea
copiilor, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în vederea recuperării debitelor
înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru
creşterea
copilului,
precum
şi
a
instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art.
II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia
lunară
pentru
creşterea
copiilor, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în vederea recuperării debitelor
înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru
creşterea copilului.

M. Of. nr. 6/ 6 ianuarie 2015
1. Ordinul președintelui CNAS nr. 868/2014
pentru modificarea şi completarea anexei nr.
2 la Ordinul preşedintelui CNAS nr. 438/2008
privind
aprobarea
condiţiilor
şi
documentelor necesare furnizorilor de
servicii medicale de dializă în vederea intrării
în relaţii contractuale pentru furnizarea de
servicii de dializă în regim ambulatoriu cu
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
2. Ordinul președintelui CNAS nr. 869/29014
pentru
modificarea
Normelor
privind
condiţiile şi modalitatea de decontare a
serviciilor de dializă, contractate de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de
asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii
de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în
condiţiile legii, aprobate prin Ordinul
preşedintelui CNAS nr. 698/2010.
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internaționale
ale
medicamentelor
de
care
beneficiază asigurații. Suma în limita căreia se
încheie contractele se alocă pentru medicamentele
care îndeplinesc criteriile de prioritizare conform
OUG nr. 77/2011 și se repartizează pentru
medicamentele care fac obiectul contractelor în baza
principiului proporționalității.

M. Of. nr. 8/ 7 ianuarie 2015
Hotărârea
președintelui
Camerei
Consultanților Fiscali nr. 9/2014 privind
aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată
şi a obligaţiilor declarative pentru membrii
Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015.

Ordinul stabilește metodologia de negociere,
încheiere și monitorizare a contractelor, dar și
modelul acestora.

M. Of. nr.9/ 7 ianuarie 2015
Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
185/2014 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Arhivelor
Naţionale.

Contractele:
−

M. Of. nr. 17/ 9 ianuarie 2015
−
−

Hotărârea președintelui Camerei Auditorilor
Financiari din România nr. 74/2014 privind
aprobarea formularelor pentru raportarea
anuală a membrilor Camerei Auditorilor
Financiari din România.

intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare
celei în care medicamentul a fost introdus în
Listă prin hotărâre de guvern.
monitorizarea se face trimestrial.
renegocierea poate avea loc nu mai devreme de
6 luni de la intrarea în vigoare a contractului.

schimbarea deținătorului autorizației pe parcursul
derulării contractului conduce la preluarea dedrept
de către noul deținător a drepturilor și obligațiilor ce
decurg din contract.

M. Of. nr. 18/ 9 ianuarie 2015

M. Of. nr. 46/ 20 ianuarie 2015

Legea nr. 1/2015 pentru respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
91/2013 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.

Hotărârea
președintelui
Camerei
Consulanților Fiscali nr. 1/2015 privind
aprobarea
cuantumului
taxei
pentru
examenul/interviul de atribuire a calităţii de
consultant fiscal sau de consultant fiscal
asistent în anul 2015.

M. Of. nr. 26/ 13 ianuarie 2015
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din
România nr. 61/2014 pentru aprobarea
Normelor privind Programul de pregătire
profesională a auditorilor financiari şi a
stagiarilor în activitatea de audit financiar.

M. Of. nr. 69/ 27 ianuarie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
65/2015 privind principalele aspecte legate
de întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare anuale şi a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

M. Of. nr. 29/ 14 ianuarie 2015
Ordinul
președintelui
CNAS/ministrului
sănătății nr. 1/3/2015 privind modelul de
contract,
metodologia
de
negociere,
încheiere şi monitorizare a modului de
implementare şi derulare a contractelor de
tip cost-volum/cost-volum-rezultat.

Comentarii
Detalii privind depunerea situațiilor financiare anuale
conform acestui ordin au fost transmise prin Tax
focus nr. 9/28 ianuarie 2015.

Comentarii

M. Of. nr. 74/ 28 ianuarie 2015

Conform ordinului, se va constitui o comisie formată
din reprezentanți (7) ai Ministerului Sănătății,
Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale și ai CNAS în vederea negocierii
contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat
(contracte) cu deținătorii autorizațiilor de punere pe
piață a medicamentelor (persoane juridice române)
sau reprezentanții legali ai deținătorilor (care nu sunt
persoane juridice române). Se stabilește modalitatea
de nominalizare, înlocuire și revocare a membrilor
comisiei, de dsfăsurare a activității.

Ordinul președintelui ANAF nr. 163/2015
pentru
aprobarea
Normelor
privind
procedurile simplificate de vămuire.
M. Of. nr. 84/ 30 ianuarie 2015
Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii.
Comentarii

Sumele aferente contractelor se stabilesc până la
limita sumei rezultate din excluderea și/sau
modificarea procentului de compensare a unor
medicamente include în Lista cu denumirile comune

Modificările aduse Legii nr. 95/2006 se referă, în
principal, la:
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procedura de acreditare și reevaluare a unităților
sanitare;
adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni noțiune introdusă pentru persoanele care refuză,
din motive religioase sau de conștiință, primirea
cardului național de sănătate. Pe baza acestei
adeverințe se poate dovedi calitatea de asigurat.
prezentarea
cardului
național
de
sănătate/adeverinței de asigurat cu valabilitate 3
luni în vederea acordării serviciilor medicale de
către furnizorii aflați în relații contractuale cu
casele de asigurări de sănătate.
înlocuirea documentelor prin care se atestă
calitatea de asigurat (adeverința de salariat
emisă de casele de asigurări și documentul
rezultat din accesarea de către furnizorii aflați în
relații contractuale cu casele de asigurări de
sănătate a documentului electronic pus la
dispoziție de CNAS) cu cardul național de
sănătate, respectiv adeverința de salariat cu
valabilitate 3 luni.

CONTACT
TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,
Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6,
Bucuresti,
Tel. 031 4378213,
Email. contact@taxation.ro, Website:
www.taxation.ro
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