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Acte adoptate

Fiscalitate

Ordinul nr. 2.942/2018 al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală (ANAF) privind modificarea unor acte normative
referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii
- M. Of. nr. 1.008 din 28 noiembrie 2018;

Ordinul nr. 2.892/2018 al președintelui ANAF pentru modificarea pct. 34
din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic
și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF
nr. 1.613/2018 - M. Of. nr. 1.008 din 28 noiembrie 2018;

Ordinul nr. 2.936/2018 al președintelui ANAF pentru aprobarea
Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili
persoane fizice - M. Of. nr. 1.006 din 28 noiembrie 2018;

Ordinul nr. 2.851/2018 al președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 1 la
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor
raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al
autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile
financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse,
prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a
angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare - M. Of. nr. 998
din 26 noiembrie 2018.

Proiecte legislative
Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea
Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a
sumelor de plată reprezentând impozit pe venit, contribuţie
individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de
asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere
anuală, prin care se propune aprobarea procedurii de acordare a
bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor datorate pentru
perioada 2014-2017, stabilite prin decizii de impunere anuală,
procedură care are în vedere descrierea operaţiunilor efectuate
de organele fiscale centrale competente în evidenţa persoanelor
fizice pentru acordarea bonificaţiei, precum şi modalitatea de
transfer de la bugetul de stat a valorii bonificaţiei acordate la plata
contribuţiei individuale de asigurări sociale. De asemenea, prin
proiectul de act normativ se reglementează şi termenul de
emitere şi transmitere a deciziilor de impunere anuală în situaţia
în care declaraţiile de venit sunt depuse de persoanele fizice în
perioada cuprinsă între data de 30 octombrie 2018 şi data intrării
în vigoare a acestui act normativ, precum şi în situaţia în care se
depun după data intrării în vigoare a acestui act normativ publicat în data de 23 noiembrie 2018;
Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la
sursă, prin care se propune modificarea și completarea Ordinului
președintelui ANAF nr. 587/2016, cu modificările și completările
ulterioare, astfel: actualizarea Nomenclatorului obligațiilor de plată
la bugetul de stat prin introducerea impozitelor și taxelor
menționate mai sus, conform modificărilor legale; și modificarea
corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 100
„Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” - publicat în
data de 23 noiembrie 2018.

