BULETIN

LEGISLATIV

31 ianuarie 2019

Acte adoptate

Fiscalitate

Ordinul nr. 3.201/2018 al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală privind Procedura de regularizare a obligațiilor
fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei
activități de către organul fiscal central - M. Of. nr. 61 din 23 ianuarie
2019.

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare
nr. 69/2010 prin a cărui adoptare sunt preconizate următoarele schimbări: completarea Legii
responsabilității fiscale cu o prevedere expresă referitoare la o comparație a prognozelor
bugetare naționale cu previziunile bugetare ale Comisiei în ceea ce privește cadrul bugetar pe
termen mediu, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Directiva 2011/85/UE a Consiliului privind
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre; modificarea (în cazul prognozelor
macroeconomice) și completarea (în cazul prognozelor bugetare) Legii responsabilității fiscale
cu prevederi clare privind publicarea metodologiilor, ipotezelor și parametrilor relevanți care
stau la baza acestor prognoze, pentru transpunerea completă a prevederilor art. 4 alin. (5) din
Directivă; completarea Legii responsabilității fiscale cu prevederi exprese prin care să se asigure
conformarea în raport cu Directiva 2011/85/UE în ceea ce privește politicile fiscal-bugetare publicat în data de 21 ianuarie 2019;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă
fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi
a modelului şi conţinutului unor formulare care prevede revizuirea Procedurii de actualizare a
vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie
intracomunitară de bunuri taxabilă în România - publicat în data de 18 ianuarie 2019;

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care
prevede extinderea formularului de declarație (091) „Declaraţie de
înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor
persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru
servicii, precum și pentru agricultori care efectuează livrări
intracomunitare de bunuri (091)”, utilizat pentru
înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art.
317 din Codul fiscal și aprobarea unui model de decizie prin care
organul fiscal să aprobe reînregistrarea în scopuri de TVA, după
reactivare, în temeiul art. 317 alin. (11) din Codul fiscal. De
asemenea, potrivit art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal,
persoana impozabilă care utilizează luna, ca perioadă fiscală,
întrucât a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în
România, dacă în cursul anului următor nu mai efectuează nicio
achiziție intracomunitară de bunuri, revine la trimestrul
calendaristic. În acest scop, persoana impozabilă trebuie să
depună la organul fiscal competent declarația de mențiuni
prevăzută la art. 322 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv formularul
(094) „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor
impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul
calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de
bunuri în anul precedent” - actualizat în data de 18 ianuarie 2019;

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și
conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit
pentru asocieri fără personalitate juridică și entităţi supuse
regimului transparenţei fiscale” care vizează, în principal,
următoarele aspecte: reglementarea unui nou mecanism de
declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale
datorate de persoanele fizice, pe baza Declarației unice privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele
fizice; reglementarea regimului fiscal în cazul veniturilor din
activități independente realizate în baza contractelor de activitate
sportivă; reglementarea obligației declarative în cazul asocierilor
fără personalitate juridică, care obțin venituri din activități agricole
impuse pe baza normelor de venit; stabilirea termenului de
depunere a declarației anuale de venit în cazul asocierilor fără
personalitate juridică, care obțin venituri din activități agricole
impuse pe baza normelor de venit, - data de 15 februarie inclusiv
a anului fiscal în curs, precum și stabilirea termenului de depunere
a declarației anuale de venit, în cazul asocierilor prevăzute la art.
125 alin. (4) din Codul fiscal - data de 15 februarie a anului
următor celui de realizare a venitului - publicat în data de 18
ianuarie 2019.
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