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I . FOARTE IMPORTANT 

Ordinul nr. 1449/798/2014 pentru modificarea si 

completarea Normelor de aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

158/2005 privind concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate, aprobate prin 

Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui 

Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 

60/32/2006 – MO  nr. 890 din 08.12.2014 

Hotararea nr. 1091/2014 pentru stabilirea 

salariului de baza minim brut pe tara garantat in 

plata – MO nr. 902 din 11.12.2014 

Ordonanta de urgenta nr. 79/2014 pentru 

modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 

82/1991 - MO nr. 902 din 11.12.2014 

Ordonanta de urgenta nr. 80/2014 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si a altor acte normative – 

MO nr. 906 din 12.12.2014 

Ordonanta de urgenta nr. 84/2014 – MO nr. 923 

din 18.12.2014 

Ordinul nr. 4019/2014 – MO nr. 952 din 

29.12.2014 

Ordonanta de urgenta nr. 92/2014 – MO nr. 957 

din 30.12.2014 

Legea 187 privind bugetul asigurarilor sociale de 

stat pe anul 2015 – MO nr. 961 din 30.12.2014 

Ordinul nr. 1802/2014 – MO nr. 963 din 

30.12.2014 

Ordinul nr. 4023/2014 – MO nr. 963 din 

30.12.2014 

Ordonanta de urgenta nr. 91/2014 – MO nr. 966 

din 30.12.2014 

I I . INFORMATIV 

Ordinul nr. 1620/2014 – MO nr. 881 din 

04.12.2014 

Ordinul nr. 3633/2014 – MO nr. 882 din 

04.12.2014 

Hotararea nr. 6/2014 – MO nr. 883 din 

04.12.2014 

Decizia nr. 681/2014 – MO nr. 889 din 

08.12.2014 

Ordinul nr. 3998/2014 – MO nr. 942 din 

23.12.2014 

Ordinul nr. 4018/2014 – MO nr. 952 din 

29.12.2014 

 Ordinul nr. 1449/798/2014 stabileste: 

 Natura veniturilor pentru care se datoreaza contributia pentru concedii 

si indemnizatii;  

 Cine este platitorul indemnizatiei in cazul concediilor pentru sarcina si 

lauzie, pentru femeile ce nu mai indeplinesc conditiile necesare pentru a 

fi asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de 

sanatate din motive neimputabile lor, dar nasc in termen de 9 luni de la 

data pierderii calitatii de asigurat, beneficiind astfel de aceleasi drepturi 

ca si o persoana asigurata; 

 Cine este platitorul indemnizatiei pentru concediile medicale si 

indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, prevenirea 

imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, maternitate, 

ingrijirea copilului bolnav sau de risc maternal, in cazul in care 

angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia 

inceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, 

reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta 

modalitate prevazuta de lege; 

 Se completeaza lista afectiunilor pentru care durata concediilor nu 

diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat 

pentru celelalte afectiuni cu bolile cardiovasculare. 

 

 Hotararea nr. 1091/2014 stabileste salariul de baza minim brut pe tara 

astfel: 

 incepand cu 1 ianuarie 2015 este de 975 lei lunar, pentru un program 

complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, 

reprezentand 5,781 lei/ora; 

 incepand cu 1 iulie 2015 va fi de 1.050 lei lunar, pentru un program 

complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, 

reprezentand 6,225 lei/ora. 

 

 Detalii referitoare la Ordonanta de urgenta nr. 79/2014 pentru 

modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 gasiti in 

informarea transmisa in data de 09.01.2015. 

 

 Detalii referitoare la Ordonanta de urgenta nr. 80/2014 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a 

altor acte normative gasiti in informarea transmisa in data de 

05.01.2015.  
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 Se modifica modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

 

a) cererea de anulare a obligatiilor fiscale; 

b) certificatul de atestare fiscal; 

c) decizia de anulare a obligatiilor fiscale administrate de Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala. 

 

 
 Se modifica modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

 Se completeaza formularul 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la 

bugetul de stat” pentru declararea obligatiilor de plata a impoziutului pe 

veniturile nerezdentilor din realizate din transferul masei patrimoniale 

fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident; 

 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” se completeaza prin 

introducerea impozitului pe veniturile realizate din transferul masei 

patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident; la aceasta 

pozitie se declara impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoane 

nerezidente, in cadrul operatiunii de fiducie. 

 

 In lista creantelor fiscale care se platesc in contul unic se introduce impozitul 

pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar 

la beneficiarul nerezident, datorat de catre nerezidentii care obltin venituri din 

Romania realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la 

beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie. 

 Ordonanta de urgenta nr. 84/2014  completeaza OG nr. 58/1998 privind 

organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu un nou 

articol care reglementeaza tipurile de cazare in structurile de primire 

turistica cu functiuni de cazare ca fiind: 

a) cazare fara mic dejun; 
b) cazare cu mic dejun - combinatia prestabilita a serviciilor de cazare si de 

asigurare a micului dejun, vandute sau oferite spre vanzare la un pret 
total; 

c) cazare cu demipensiune - combinatia prestabilita a serviciilor de cazare, 
de asigurare a micului dejun si a pranzului sau a cinei, vandute sau oferite 
spre vanzare la un pret total; 

d) cazare cu pensiune completa - combinatia prestabilita a serviciilor de 
cazare, de asigurare a micului dejun, a pranzului  si a cinei, vandute sau 
oferite spre vanzare la un pret total; 

e) cazare cu “all inclusive” - combinatia prestabilita a serviciilor de cazare, 
de asigurare a micului dejun, a pranzului, a cinei, a gustarilor dintre mese 
si a oricaror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii 
ale structurii de primire turistica, vandute sau oferite spre vanzare la un 
pret total.” 

Potrivit reglementarilor fiscale in vigoare, (art. 140 alin. 2, lit. f) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal) cota redusa de TVA de 9% se aplica pentru cazarea in cadrul 
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor 
amenajate pentru camping. 

Prin modificarile aduse Ordonantei Guvernului nr. 58/1998  privind desfasurarea 
activitatii de turism in Romania sunt prevazute tipurile de cazare, astfel incat cota 
redusa de TVA de 9%  sa se poata aplica la acestea si  serviciile accesorii 
acesteia,  vandute la un pret total. In situatia in care costul micului dejun este inclus in 
pretul de cazare, cota redusa se aplica asupra pretului de cazare, fara a se defalca 
separat micul dejun. 

Intrare in vigoare: 18 decembrie 2014. 

 

 Ordinul nr. 4019/2014 amana termenul de declarare a bonurilor fiscale in 

Declaratia 394 pana la 31.12.2016. 

 

 

 

 

 Ordonanta de urgenta nr. 92/2014 aduce modificari pentru cei care 

desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, pariuri, jocurile de 

bingo, slot-machine si a tratamentului fiscal a veniturilor obtinute din 

aceasta sursa. 

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 84/2014 pentru 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 

58/1998 privind organizarea si desfasurarea 

activitatii de turism in Romania – MO nr. 923 

din 18.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 4019/2014 privind prorogarea 

termenului prevazut la pct. 1 lit. a) si b) din 

anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr. 

3.596/2011 privind declararea 

livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe 

teritoriul national de persoanele inregistrate 

in scopuri de TVA si pentru aprobarea 

modelului si continutului declaratiei 

informative privind livrarile/prestarile si 

achizitiile efectuate pe teritoriul national de 

persoanele inregistrate in scopuri de TVA – 

MO nr. 952 din 29.12.2014 

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 92/2014 pentru 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si 

modificarea unor acte normative – MO nr. 

957 din 30.12.2014 
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 Legea 187 aproba bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015.  

 Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor 

sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.  

 Astfel, plafonul pentru plata CAS incepand cu anul 2015 va fi 12.075 lei  (de 

5*SMB) 

 Cotele de contributii sociale raman neschimbate in 2015 fata de anul 

precedent.  

 

 Ordinul nr. 1802/2014  abroga, incepand cu 01.01.2015, urmatoarele: 

 Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile 

conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Ordinul nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de 

contabilitate. 
 

Ordinul aduce cateva modificari importante: 

 Introduce de noi criterii de marime pentru pentru persoanele juridice ce 

aplica aceste prevederi si in functie de acestea clasificarea in trei categorii de 

marime, in functie de care se vor intocmi situatii financiare anuale cu 

componente diferite ; 
 

Microentitatile sunt societatile care, la data bilantului, indeplinesc cel putin 

doua criterii de marime din cele 3 de mai jos: 

– total active 350.000 euro; 

– cifra de afaceri neta 700.000 euro; 

– numarul mediu de salariati in exercitiului financiar 10. 

Microentitatile depun situatii financiare anuale, care cuprind: 

– bilant prescurtat; 

– contul de profit si pierderi prescurtat; 

– notele explicative 

Entitatile mici sunt societatile, care la data bilantului, nu se incadreaza la 

microentitati si nu depasesc limitele a cel putin doua dintre criteriile: 

– total active 4.000.000 euro; 

– cifra de afaceri neta 8.000.000 euro; 

– numar mediu de salariati in exercitiul financiar 50. 

Acestea depun situatii financiare anuale, care cuprind: 
– bilantul prescurtat; 
– contul de profit si pierderi; 
– notele explicative care sunt mai detaliate decat la microentitati ; 
– situatia fluxurilor de trezorerie si a capitalului social (optional). 

 

 

 

Legea 187 privind bugetul asigurarilor sociale 

de stat pe anul 2015 – MO nr. 961 din 

30.12.2014 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile privind situatiile 

financiare anuale individuale si situatiile 

financiare anuale consolidate – MO nr. 963 

din 30.12.2014 
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Entitatile mijlocii si mari sunt societatile care depasesc limitele a cel putin 

doua criterii dintre: 

– total active 4.000.000 euro; 

– cifra de afaceri neta 8.000.000 euro; 

– numar mediu de salariati in exercitiul financiar 50. 

Acestea depun situatii financiare anuale, care cuprind: 
– bilant;    
– cont de profit si pierdere;    
– situatia modificarilor capitalului propriu;    
– situatia fluxurilor de trezorerie;    
– notele explicative la situatiile financiare anuale. 

 

 Se introduc conturi noi si reguli noi pentru reflectarea in contabilitate a 

reevaluarilor efectuate asupra imobilizarilor corporale. 
 

 

 Ordinul nr. 4023/2014 

Regimul special este aplicabil persoanelor impozabile care presteaza servicii pe cale 

electronica, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune catre persoane 

neimpozabile care sunt stabilite in UE, si este denumit: 

– regim non-UE – aplicabil persoanelor impozabile nestabilite in Uniunea 

Europeana; 

– regim UE – aplicabil persoanelor impozabile care au sediul activitatii 

economice in Romania sau, in cazul in care nu au sediul activitatii economice 

in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in Romania. 

 

Persoana impozabila care opteaza pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale in 

situatia in care Romania este stat membru de inregistrare, trebuie sa depuna in format 

electronic o declaratie de incepere a activitatii la organul fiscal competent.  

 

Declaratia speciala de TVA – se depune de catre persoana impozabila inregistrata 

pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale pentru fiecare trimestru calendaristic, 

indiferent daca au fost sau nu prestate servicii in perioada de raportare, in termen de 

20 de zile de la incheierea perioadei fiscale. 

 

 Ordonanta de urgenta nr. 91/2014 

Casele de marcat dotate cu role jurnal pe suport hartie vor fi inlocuite cu aparate de 

marcat echipate cu jurnal electronic, acestea din urma inlocuind aparatele de marcat 

utilizate in prezent (cu role martor de hartie). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 4023/2014 pentru aprobarea 

Procedurii de inregistrare a persoanelor 

impozabile, in vederea utilizarii unuia dintre 

regimurile speciale pentru servicii electronice, 

de telecomunicatii, de radiodifuziune sau 

televiziune, precum si pentru declararea taxei 

pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 

1524 si art. 1525 din Codul fiscal, in situatia in 

care Romania este stat membru de 

inregistrare – MO nr. 963 din 30.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 91/2014 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligatia operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscal – MO nr. 

966 din 30.12.2014 

http://www.procedurisocietati.contabilul.ro/?cs=138307


 

 

DECEMBRIE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acestea se vor utiliza obligatoriu: 

 incepand cu data de 1 aprilie 2016 de catre marii contribuabili; 

 incepand cu data de 1 iulie 2016 de catre contribuabilii mijlocii; 

 incepand cu data de 1 noiembrie 2016 de catre contribuabilii mici. 

La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se intocmeste in forma 

electronica un registru national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale. 

Utilizatorii aparatelor de marcat vor fi obligati sa asigure conectarea la distanta a 

aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru transmiterea datelor fiscale catre 

ANAF. 

 

 Ordinul nr. 1620/2014 aproba: 

1. Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit 

de consultantul fiscal  

 Se aplica pentru contribuabilii care opteaza pentru certificarea de catre un 

consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale 

rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal. 

 Nota de certificare: 

– se intocmeste si se depune online impreuna cu declaratia certificata 

sau ulterior acesteia; 

– in cazul in care se certifica o declaratie rectificativa, se mentioneaza 

cauzele care au generat rectificarea. 

2. Procedura privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali  

 Procedura are drept scop cooperarea dintre Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali, in vederea asigurarii 

schimbului de informatii cu privire la membrii activi ai Camerei 

Consultantilor Fiscali care pot certifica declaratii fiscale si modul de 

realizare a acestei activitati. 

 

 Ordinul nr. 3633/2014  aproba: 

1. Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in 

Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de 

instituire a Codului Vamal Comunitar; 

 Normele stabilesc conditiile in care declaratiile vamale se pot intocmi in 

nume propriu, prin reprezentare directa sau prin reprezentare indirecta, pe 

teritoriul vamal al Romaniei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 1620/2014 pentru aprobarea 

Procedurii de depunere la organul fiscal a 

documentului de certificare intocmit de 

consultantul fiscal, precum si a Procedurii 

privind schimbul de informatii intre Agentia 

Nationala de Administrare Fiscala si Camera 

Consultantilor Fiscali – MO nr. 881 din 

04.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 3633/2014 pentru aprobarea 

Normelor tehnice de aplicare a dreptului de 

reprezentare prevazut in Regulamentul (CEE) 

nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 

1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar 

si Instructiunilor de completare a casetelor 2, 

8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in situatii 

particulare ce decurg din tipul reprezentarii – 

MO nr. 882 din 04.12.2014 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gi3dqnrxgm/regulamentul-nr-2913-1992-de-instituire-a-codului-vamal-comunitar?pid=&d=1992-10-19
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Hotararea nr. 6/2014 pentru aprobarea 

Normelor de certificare a declaratiilor fiscale 

ale contribuabililor – MO nr. 883 din 

04.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Decizia nr. 681/2014 referitoare la admiterea 

exceptiei de neconstitutionalitate a 

prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal – MO nr. 889 

din 08.12.2014 

 

 

 

 

Ordinul nr. 3998/2014 privind modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 

pentru aprobarea Procedurii de solutionare a 

cererilor de rambursare a taxei pe valoarea 

adaugata formulate de catre persoane 

impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in 

Romania, stabilite in afara Comunitatii – MO 

nr. 942 din 23.12.2014 

2. Instructiunile de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in 

situatii particulare ce decurg din tipul reprezentarii. 

 Sunt detaliate urmatoarele situatii: 

A. Declararea in nume propriu 

B. Declararea prin reprezentarea direct 

C. Declararea prin reprezentarea indirecta 

 

 Hotararea nr. 6/2014 aproba Normele de certificare a declaratiilor fiscale 

ale contribuabililor. 

Normele se aplica pentru certificarea declaratiilor fiscale ale contribuabililor care 

opteaza pentru certificarea de catre un consultant fiscal, inclusiv a declaratiilor 

rectificative, incepand cu cele al caror termen de depunere la organele fiscale 

competente este dupa data de 04.12.2014. 

Normele stabilesc obligatiile consultantului fiscal si ale contribuabilului ale carui 

declaratii fiscale sunt supuse certificarii precum si procedura de lucru si cerinte speciale 

de verificare in vederea certificarii declaratiilor fiscale. 

 

 Curtea admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 

55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (prevad scutire de 

impozit pe veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap 

grav sau accentuat) sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza ca nu 

sunt venituri impozabile, in intelesul impozitului pe venit, veniturile realizate in 

mod individual din exercitarea unei profesii libere de catre persoanele cu 

handicap grav sau accentuat. 

 

 Ordinul nr. 3998/2014 

 modifica procedura de rambursare a TVA catre persoanele impozabile din 

afara UE;  

 noua regula de loc aplicabila serviciilor furnizate pe cale electronica 

(electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune), 

incepand cu 01.01.2015, conduce la obligatia inregistrarii in scopuri de 

TVA intr-un stat membru pentru furnizor (persoana neimpozabila din 

afara Comunitatii) cand serviciile sunt prestate de catre persoane 

neimpozabile; 

 daca statul membru in care se va inregistra este Romania, acesta poate sa 

aplice un regim special de TVA, regim prevazut de art. 152^4 din Codul 

fiscal. 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=&d=2003-12-23
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Ordinul nr. 4018/2014 pentru modificarea 

Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru 

aprobarea modelului si continutului unor 

formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal – MO nr. 952 din 

29.12.2014 

 Ordinul nr. 4018/2014 

 Este aprobat un nou formular (230) prin care salariatii pot dispune de o 

suma de 2% din impozitul pe venitul din salarii, suma ce poate fi 

directionata pentru sustinerea entitatilor non-profit, pentru sustinerea 

cultelor religioase sau pentru acordarea de burse private. 

 Exercitarea acestui drept se face prin depunerea formularului 230 la 

autoritatea fiscala la care persoana fizica este arondata, pana pe data de 

25 mai a anului urmator. 

 

 

 

 

 

 

 


