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INFO FISCAL
CUPRINS
Modificări legislative privind:
1. Codul fiscal
2. Codul de procedură fiscală
3. Legislația muncii și contribuții sociale
4. Contribuții la fonduri speciale, alte taxe
5. Alte reglementări pentru mediul de afaceri
NOTA
Această publicaţie are un scop pur
informativ. Nu ne asumăm nicio
responsabilitate pentru eventualele
pierderi rezultate ca urmare a
acţiunilor
întreprinse
pe
baza
informaţiilor conţinute de aceasta
publicaţie.
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M. Of. nr. 321/ 12 mai 2015

CODUL FISCAL

Ordinul președintelui ANAF nr. 1065/2015
pentru
modificarea
Normelor
privind
procedurile
simplificate
de
vămuire,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr.
163/2015.

M. Of. nr. 316/ 8 mai 2015
Circulară BNR nr. 17/2015 privind nivelul
ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale
a României.

M. Of. nr. 328/14 mai 2015

Comentarii

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
528/2015 pentru aprobarea Procedurii de
restituire a sumelor reprezentând taxe sau
alte venituri ale bugetului de stat, plătite în
plus sau necuvenit şi pentru care nu există
obligaţia de declarare.

Conform circularei, nivelul ratei dobânzii de referinţă
a BNR este de 1,75% pe an, începând cu data de 7
mai 2015.

M. Of. nr. 327/14 mai 2015
Ordinul ministrului afacerilor externe nr.
697/2015 privind intrarea în vigoare a unor
tratate internaţionale.

M. Of. nr. 355/ 22 mai 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
572/2015 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.

Comentarii
La data de 15 ianuarie 2015 a intrat în vigoare
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul
Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate
pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea
adăugată pentru misiunile diplomatice ale României
şi ale Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 5 martie
2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
962/2012, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 691 din 8 octombrie 2012.

Comentarii
Conform acestui ordin, Procedura de comunicare
prin mijloace electronice între persoanele fizice și
ANAF se modifică sub următoarele aspecte:

M. Of. nr. 373/ 28 mai 2015
Hotărârea Guvernului nr. 367/2015 pentru
modificarea
şi
completarea
Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

−

Dacă persoanele fizice au optat pentru
comunicarea prin mijloace electronice de
transmitere la distanță a actelor administrative
fiscale, nu se va mai utiliza altă modalitate de
comunicare a acestor acte.

−

În
vederea
completării
cererii
de
înregistrare/cererii de utilizare a unui certificat
digital calificat, este obligatorie transmiterea de
către persoana fizică a acceptului privind
Termenii și condițiile de utilizare a serviciului
''Spațiu virtual privat''. Dacă persoana fizică nu
este de acord cu termenii și condițiile serviciului,
cererile de mai sus se vor respinge.

−

Se stabilesc condițiile de depunere a declarațiilor
fiscale prin intermediul serviciului ''Spațiu virtial
privat''.

−

Începând cu 1 iulie 2015, pe lângă documentele
emise de organul fiscal și comunicate
contribuabilului prin intermediul serviciului
”Spațiul virtual privat”, în mod automat sau la
cererea acestuia din urmă, se adaugă noi
categorii:

Comentarii
Informații privind modificările aduse Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost
transmise în Tax focus nr. 26/28 mai 2015.

COD DE PROCEDURĂ
FISCALĂ

M. Of. nr. 312/ 7 mai 2015
RECTIFICARE în cuprinsul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015.

Comentarii
Rectificarea se referă la erori minore de redactare.

2

o

Deciziile referitoare la obligațiile de plată
accesorii (automat),

o

Certificatul
de
atestare
adeverință de venit (la cerere).

fiscală,
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1. Hotărârea Guvernului nr. 359/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.

Începând cu 1 iulie 2015, se adaugă noi categorii
de documente (cereri) ale contribuabililor care
pot fi comunicate organului fiscal prin ”Spațiul
virtual privat”:
o Cerere de eliberare a certificatului de
atestare fiscală,
o Cerere de eliberare a unei adeverințe de
venit,
o Declarație privind veniturile realizate din
România
(formular
200)
aferentă
veniturilor realizate începând cu anul
2014,
o Cerere privind destinația unei sume
reprezentând până la 2% din impozitul
anual pe veniturile din salarii și asimilate
salariilor
(formular
230)
aferentă
impozitului anual datorat începând cu
anul 2014,
o Declarație privind venitul estimat/norma
de venit (formula 220) aferentă
veniturilor realizate începând cu anul
2015.

2. Ordinul ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice
nr. 1069/2015 pentru stabilirea valorii
nominale indexate a unui tichet de masă
pentru semestrul I al anului 2015.
Comentarii
Conform acestui ordin, valoarea nominală a unui
tichet de masă, pentru semestrul I al anului 2015,
începând cu luna mai se modifică la 9,4 lei (de la
9,35 lei în semestrul II al anului 2014).

FONDURI SPECIALE,
ALTE TAXE
M. Of. nr. 301/4 mai 2015

LEGISLAȚIA MUNCII

Ordinul președintelui ANRE nr. 69/2015
pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 147/2014 privind
aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti
percepute de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei în anul
2015.

M. Of. nr. 316/ 8 mai 2015
Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137
alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
Comentarii

M. Of. nr. 310/ 6 mai 2015

Art. 137 alin. (1) face referire la repasul săptămânal
care, potrivit modificărilor aduse este de ''48 ore
consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.''

Hotărârea Guvernului nr. 346/2015 pentru
aprobarea
Aranjamentului
administrativ
pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul
securităţii sociale dintre Guvernul României
şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului la
Aranjamentul administrativ, semnate la
Quebec la 19 noiembrie 2013.

Ordinul comun al ministrului sănătății/
președintelui CNAS nr. 573/199/2015 pentru
modificarea
şi
completarea
Ordinului
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
3/1/2015 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.

M. Of. nr.373/ 28 mai 2015

Comentarii

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1070/
2015 privind stabilirea valorii sumei lu-nare
indexate care se acordă sub formă de tichete
de creşă pentru semestrul I al anului 2015.

Modificările se referă la următoarele aspecte:

M. Of. nr.372/ 28 mai 2015

Comentarii

- sumele aferente contractelor cost-volum/costvolum-rezultat se stabilesc și în baza sumelor
rezultate ca urmare a schimbărilor modelelor
terapeutice, precum şi din sume suplimentare
alocate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate în condiţiile legii.

Potrivit ordinului, valoarea sumei lunare acordată
sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al
anului 2015 este de 440 lei, începând cu luna mai
(suma rămâne neschimbată față d esemestrul II al
anului 2014).

- caracteristici ale medicamentelor pentru care se pot
negocia și încheia contracte cost-volum-rezultat,
contestarea deciziilor cu privire la neînceperea
procesului de negociere, negocerea indicatorilor de
rezultat.

M. Of. nr. 374/ 28 mai 2015
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- comunicarea, de către CNAS, a datelor în baza
cărora persoana care a încheiat contractul declară
contribuțiile trimestriale. CNAS va comunica datele
până la sfârșitul lunii următoare expirării trimestrului
în care s-a făcut evaluarea rezultatului medical, iar
contribuțiile se declară și se plătesc până la data de
25 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a
făcut comunicarea.

	
  
	
  

− taxa anuală pentru activitatea de explorare se
2
2
stabileşte la 1.367 lei/km (de la 1.280 lei/km );
−

taxa anuală pentru activitatea de exploatare
2
se stabileşte la 34.180 lei/km (de la 32.000
2
lei/km ).

M. Of. nr. 377/ 29 mai 2015

ALTE REGLEMENTĂRI

Ordinul președintelui CNAS nr. 212/2015
pentru
aprobarea
Metodologiei
și
a
formatului de raportare a Listei actualizate a
medicamentelor pentru care se datorează
contribuția trimestrială.

M. Of. 330/14 mai 2015

Comentarii

M. Of. nr. 342/ 19 mai 2015

Ordinul aprobă metodologia de raportare a Listei
actualizate a medicamentelor pentru care se
datorează contribuție trimestrială și formatul de
raportare a Listei actualizate.Conform ordinului:

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
564/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
finanţelor publice, nr. 664/2012 privind
autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor
care desfăşoară activităţi de schimb valutar
pe teritoriul României, altele decât cele care
fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a
României.

Legea nr. 69/2010 responsabilităţii fiscalbugetare. Republicare.

- deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a
medicamentelor care sunt persoane juridice române
și reprezentanții legali ai deținătorilor autorizațiilor de
punere pe piață a medicamentelor care nu sunt
persoane juridice române au obligația să depună la
CNAS Lista actualizată a medicamentelor pentru
care se datorează contribuție trimestrială, până la
data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului
pentru care se datorează contribuția, în format
electronic și pe suport hârtie.

M. Of. nr. 347/ 20 mai 2015
Hotărârea președintelui CECCAR nr. 15/2015
privind
aprobarea
Tabloului
Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România.

- deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a
medicamentelor care nu sunt persoane juridice
române și care nu și-au declarat la CNAS
reprezentanții legali ce vor duce la îndeplinire
prevederile OUG nr. 77/2011 sunt obligați să depună
datele de identificare a acestora până la data de 15
a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care
se datorează contribuția trimestrială.

M. Of. nr. 355/ 22 mai 2015
Lege nr. 117/2015 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991
privind combaterea concurenţei neloiale şi a
altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

- deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a
medicamentelor care sunt persoane juridice române
și care nu și-au declarat la CNAS Lista
medicamentelor pentru care se datorează contribuție
trimestrială au obligația să depună la CNAS această
Listă până la data de 15 a lunii următoare încheierii
trimestrului pentru care se datorează contribuția, în
format electronic și pe suport hârtie.

M. Of. nr. 359/ 25 mai 2015

CONTACT

Hotărârea Guvernului nr. 350/2015 privind
reactualizarea
valorii
taxelor
pentru
activităţile miniere, prevăzute de Legea
minelor nr. 85/2003.

TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,

Comentarii

Tel. 031 4378213,

Hotărârea Guvernului modifică următoarele taxe:

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

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

− taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune
2
2
se stabileşte la 341 lei/km (de la 320 lei/km );
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