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I . FOARTE IMPORTANT 

Ordinul nr. 4024/2014 pentru modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 

privind aprobarea modelului si continutului 

formularelor utilizate pentru declararea 

impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau retinere la sursă – MO nr. 2 

din 05.01.2015 

Ordinul nr. 19/2015 privind modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 

pentru aprobarea Procedurii de modificare, din 

oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, 

precum si a modelului si continutului unor 

formulare – MO nr. 19 din 12.01.2015 

Circulara nr. 1/2015 – MO nr. 14 din 08.01.2015 

Ordinul nr. 17/2015 – MO nr. 16 din 09.01.2015 

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 – MO 

nr. 20 din 12.01.2015 

Legea nr. 11/2015  – MO nr. 24 din 13.01.2015 

Ordinul nr. 112/2015 – MO nr. 40 din 16.01.2015 

Ordinul nr. 18/2015 – MO nr. 32 din 15.01.2015 

Hotararea nr. 19/2015 – MO nr. 46 din 

20.01.2015 

Hotararea nr. 20/2015 – MO nr. 46 din 

20.01.2015 

Legea nr. 12/2015 – MO nr. 52 din 22.01.2015 

Hotararea nr. 23/2015 – MO nr. 54 din 

22.01.2015 

Ordinul nr. 60/2015 – MO nr. 68 din 27.01.2015 

Ordinul nr. 65/2015 – MO nr. 69 din 27.01.2015 

Ordonanta nr. 4/2015 – MO nr. 74 din 

28.01.2015 

Ordinul nr. 163/2015 – MO MO nr. 74 din 

28.01.2015 

Ordinul nr. 83/2015  - MO nr. 76 din 29.01.2015 

I I . INFORMATIV 

Ordonanta nr. 5/2015 – MO nr. 78 din 

29.01.2015 

 Ordinul nr. 4024/2014  modifica: 

 “Declaratia privind impozitul pe profit cod 14.13.01.04” si aproba un nou 

formular al declaratiei anuale de impozit pe profit formular 101; 

 Instructiunile de completare a formularului 100 "Declaratie privind obligatiile 

de plata la bugetul de stat". 

 
Formularul 101 

Termen depunere:  

 25.03.2015, pentru contribuabilii care au anul fiscal = anul contabil  

 25 a celei de-a treia luni a dupa incheierea anului fiscal, pentru contribuabilii 
care au anul fiscal diferit de anul calendaristic  

Randuri noi: 45.2.1 Impozit profit scutit conform art 19 ind 4 

  47.1 Sponsorizari credit an curent  

  47.2 Sponsorizari credit perioadele precedente (va fi completat  

  incepand cu 2015) 

Se introduc noi prevederi cu privire la declararea impozitului pe venitul din dividende 

distribuite la persoanele fizice, impozitul pe venitul din dobanzi, impozitul pe venitul 

din premii, impozitul pe veniturile din alte surse datorat de persoanele fizice si 

contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii (taxa claw-back). 

 

 Ordinul nr. 19/2015 

Incepand cu 1 februarie 2015, societatile infiintate in baza Legii nr. 31/1990 trebuie sa 

justifice intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica pentru a nu li se 

anula codul de inregistrare in scopuri de TVA, daca se afla in una din urmatoarele 

situatii: 

 solicita inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a depasirii plafonului de 
scutire pentru intreprinderi mici; 

 isi modifica sediul social;  
 isi schimba actionariatul sau administratorii. 

 
Pe baza cererii de inregistrare in scopuri de TVA sau pe baza informatiilor publicate de 

Registrul Comertului, aceste societati sunt notificate de ANAF sa depuna formularul 

088. 

Analiza intentiei si capacitatii societatilor de a desfasura activitate economica se face 

pe baza informatiilor si documentelor atasate formularului 088.  

 

Dupa efectuarea analizei, daca se constata ca nu sunt intrunite criteriile privind 

intentia si capacitatea de a desfasura activitate econominca, departamentul de 

specialitate din cadrul ANAF emite un referat prin care propune anularea codului de 

TVA, urmat de emiterea deciziei de anulare a acestuia. 

 

 

IN ACEST  NUMAR:  

 

http://viboal.us2.list-manage.com/track/click?u=27033c4c6208b5555b4ed8217&id=8cb0f9b11c&e=379a01f337
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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. 

 Circulara nr. 1/2015 

Incepand cu data de 8 ianuarie 2015, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

Nationale a Romaniei este de 2,5% pe an. 

Reamintim ca aceasta se utilizeaza la calculul deductibilitatii dobanzilor pentru 

imprumuturile in lei obtinute de la alte institutii decat cele de credit autorizate. 

 

 Ordinul nr. 17/2015  modifica criteriile pe baza carora se conditioneaza 

inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in 

baza Legii societatilor nr. 31/1990 si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA. 

Prevederile ordinului nu se aplica sucursalelor din Romania ale persoanelor 

impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si care au 

obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania. 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA pentru ca urmeaza sa 

realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire de TVA  

(conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal) trebuie sa depuna la organele fiscale 

competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), in aceeasi zi cu 

depunerea cererii de inmatriculare in registrul comertului. 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA  pentru ca cifra de 

afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar 

opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa (conform art. 153 alin. (1) lit. c) din 

Codul fiscal) trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni 

(formular 010). 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA dupa ce le-a fost 

anulata inregistrarea (conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal) trebuie sa depuna la 

organele fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 

153 alin. (91) din Codul fiscal (formular 099). 

Ordinul mai stabileste criteriile care trebuie indeplinite pentru inregistrarea in scopuri de 

TVA: 

a) persoana impozabila nu trebuie sa se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. 
(1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in 
registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor 
juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii 
persoanelor juridice, respectiv in situatia de a nu desfasura activitati economice in 
spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora; 

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita 
inregistrarea in scopuri de TVA, si nici persoana impozabila insasi in cazul 
persoanei care solicita inregistrarea nu trebuie sa aiba inscrise in cazierul fiscal 
infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta 
Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal; 

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a 
capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care 
implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum 
si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in 
strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea 
locul in Romania. 

 

 

 

Circulara nr. 1/2015 privind nivelul ratei 

dobanzii de referinta a Bancii Nationale a 

Romaniei – MO nr. 14 din 08.01.2015 

 

 

 

Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea 

criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in 

scopuri de TVA – MO nr. 16 din 09.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?pid=&d=2004-11-17
http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=&d=2003-12-23
http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=&d=2003-12-23
http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=&d=2003-12-23
http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=&d=2003-12-23
http://lege5.ro/Gratuit/gezdamryhe/legea-nr-359-2004-privind-simplificarea-formalitatilor-la-inregistrarea-in-registrul-comertului-a-persoanelor-fizice-asociatiilor-familiale-si-persoanelor-juridice-inregistrarea-fiscala-a-acestora-pre?pid=&d=2004-09-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdamryhe/legea-nr-359-2004-privind-simplificarea-formalitatilor-la-inregistrarea-in-registrul-comertului-a-persoanelor-fizice-asociatiilor-familiale-si-persoanelor-juridice-inregistrarea-fiscala-a-acestora-pre?pid=&d=2004-09-13
http://lege5.ro/Gratuit/gm2dmmjz/ordonanta-nr-75-2001-privind-organizarea-si-functionarea-cazierului-fiscal?pid=&d=2004-07-23
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 Decizia prevede modalitatea de calcul a TVA datorata atunci cand partile nu 

convin nimic cu privire la TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii 

taxabile, dupa cum urmeaza: 

a) se aplica cota legala de TVA la contravaloarea livrarii/prestarii (conform 
prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI 
«Taxa pe valoarea adaugata») in cazul in care rezulta ca partile au convenit ca 
TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii; 

b) atunci cand pretul unui bun/serviciu a fost stabilit de parti fara nicio mentiune cu 
privire la taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorul bunului respectiv este persoana 
obligata la plata taxei pe valoarea adaugata datorate pentru operatiunea supusa 
taxei, pretul convenit trebuie considerat, in cazul in care furnizorul/prestatorul 
nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa pe valoarea adaugata 
solicitata de administratia fiscala, ca incluzand deja taxa pe valoarea adaugata. In 
acest caz, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea procedeului 
sutei marite (prevazut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare 
a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata»). Prin taxa pe valoarea adaugata 
solicitata de administratia fiscala se intelege taxa care ar fi trebuit colectata 
pentru operatiunea respectiva. Poate fi acceptata ca mijloc de proba a faptului 
ca furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa 
pe valoarea adaugata inclusiv o declaratie pe propria raspundere a acestuia; 

c) atunci cand partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea 
livrarii/prestarii, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea 
procedeului sutei marite (prevazut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice 
de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata»)." 
 

Decizia este in linie cu interpretarea Curtii Europene de Justitie in cauzele conexe C-

249/12 si C-250/12, publicata in noiembrie 2013. 

 

 Detalii cu privire la Legea nr. 11/2015  gasiti in informarea transmisa in data de 

14.01.2015. 

 

 Ordinul nr. 112/2015  aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

 "Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", formularul (098); 

 "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a 
desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA", formularul 
(088). 
 

Formularul 098 insotit de formularul 088 se depune la organele fiscale competente de 

catre societatile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, in aceeasi zi cu depunerea 

la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului. 

Formularul 088 se completeaza si se depune la solicitarea organelor fiscale competente, 

in situatii cum ar fi: 

a) schimbarea sediului social; 
b) schimbarea administratorilor si/sau a asociatilor. 

 

 
 

 

 

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 – 

MO nr. 20 din 12.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea nr. 11/2015 privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

102/2013 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si 

reglementarea unor masuri financiar-fiscale – 

MO nr. 24 din 13.01.2015 

 

Ordinul nr. 112/2015 pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare 

fiscale utilizate de unele persoane impozabile 

in domeniul taxei pe valoarea adaugata – MO 

nr. 40 din 16.01.2015 

http://lege5.ro/App/Document/heztkojv/norma-metodologica-de-aplicare-a-legii-nr-571-2003-privind-codul-fiscal-din-22012004?pid=169808181&d=2014-05-23#p-169808181
http://lege5.ro/App/Document/heztkojv/norma-metodologica-de-aplicare-a-legii-nr-571-2003-privind-codul-fiscal-din-22012004?pid=169802532&d=2014-05-23#p-169802532
http://lege5.ro/App/Document/heztkojv/norma-metodologica-de-aplicare-a-legii-nr-571-2003-privind-codul-fiscal-din-22012004?pid=169802532&d=2014-05-23#p-169802532
http://lege5.ro/App/Document/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=200355393&d=2015-02-01#p-200355393
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 Noua procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA, este valabila 

incepand cu 1 februarie 2015 si se aplica la solicitarea persoanelor impozabile 

carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat: 

a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 781 din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, sau au fost in 
inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii; 

b) asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi 
au/a avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. 
(9) lit. c) din Codul fiscal; 

c) nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. 
d) din Codul fiscal; 

d) nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata, in 
conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal; 

e) persoanele impozabile - societati infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, 
nu au justificat intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, in 
conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal. 
 

Persoanele impozabile, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor 

art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 

"Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153alin. 

(91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Cererea de inregistrare se completeaza si se depune, insotita de documentatia prevazuta 

de prezenta procedura, la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu 

confirmare de primire. In cazul societatilor infiintate in baza Legii nr. 31/1990, cererea se 

depune insotita si de declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a 

capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica 

operatiuni in sfera TVA (formular 088). 

 

 Hotararea nr. 19/2015 prevede ca diurna se pot acorda si in lei, caz in care 

personalul are obligatia de a achizitiona, anterior plecarii in strainatate, valuta de 

la unitatile specializate care nu percep comision. In aceasta situatie, justificarea 

sumelor primite sub forma de avans se va face pe baza de procedura interna 

stabilita de fiecare unitate trimitatoare. 

 

 Hotararea nr. 20/2015 prevede: 

 
 Cota redusa de taxa de 9% se aplica pentru tipurile de cazare in structurile de 

primire turistica cu functiune de cazare, prevazute la art. 21 din Ordonanta 

Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism 

in Romania. 

 Cota de 9% se aplica si in cazul refacturarii costului exact al unor astfel de 

operatiuni, cu exceptia situatiilor in care este obligatorie aplicarea regimului 

special de taxa pentru agentii de turism. 

 

 

Ordinul nr. 18/2015 pentru aprobarea 

Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri 

de taxa pe valoarea adaugata potrivit 

prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare, si pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare – 

MO nr. 32 din 15.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 19/2015 pentru completarea 

art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 

privind unele drepturi si obligatii ale 

personalului roman trimis in strainatate 

pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter 

temporar – MO nr. 46 din 20.01.2015 

 

 

Hotararea nr. 20/2015 pentru modificarea 

alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe 

valoarea adaugata" din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 44/2004 – MO nr. 46 din 

20.01.2015  

 

 

http://lege5.ro/App/Document/gezdenrxgi/codul-de-procedura-fiscala-din-2003?pid=172567430&d=2014-06-23#p-172567430
http://lege5.ro/App/Document/geytinjrgq/ordonanta-nr-92-2003-privind-codul-de-procedura-fiscala?pid=&d=2014-06-23
http://lege5.ro/App/Document/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=200135717&d=2015-01-31#p-200135717
http://lege5.ro/App/Document/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=200355424&d=2015-02-01#p-200355424
http://lege5.ro/App/Document/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=200355424&d=2015-02-01#p-200355424
http://lege5.ro/App/Document/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=200355425&d=2015-02-01#p-200355425
http://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?pid=&d=2014-02-01
http://lege5.ro/App/Document/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=200135723&d=2015-01-31#p-200135723
http://lege5.ro/App/Document/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=200135723&d=2015-01-31#p-200135723
http://lege5.ro/App/Document/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=200135723&d=2015-01-31#p-200135723
http://lege5.ro/App/Document/gq2tmojx/legea-privind-codul-fiscal-nr-571-2003?pid=&d=2015-01-31
http://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?pid=&d=2014-02-01
http://lege5.ro/App/Document/giydamjv/ordonanta-nr-58-1998-privind-organizarea-si-desfasurarea-activitatii-de-turism-in-romania?pid=195406968&d=2014-12-18#p-195406968
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 Legea nr. 12/2015 modifica prevederile din Codul Muncii referitoare la 

concediul de odihna anual, salariatul temporar si incetarea de drept a 

contractului individual de munca. 

1. Cu privire la concediul de odihna anual se aduc urmatoarele precizari: 
 

 la stabilirea duratei concediului de odihna anual, se considera perioade de 
activitate prestata cele de: concediu medical pentru incapacitate temporara de 
munca, concediu de maternitate, concediu de risc maternal si concediu pentru 
ingrijirea copilului bolnav; In cazul in care concediul medical, de maternitate, 
de risc maternal sau pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul 
efectuarii concediului de odihna anual, acesta din urma se intrerupe. Salariatul 
va efectua restul zilelor de concediu de odihna dupa ce au incetat situatiile de 
mai sus, iar cand nu este posibil, zilele neefectuate vor fi reprogramate; 

 se elimina precizarea conform careia concediul de odihna se acorda 
proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic; 

 salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care 
incapacitatea temporara de munca se mentine pe intreaga perioada a unui an 
calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual 
intr-o perioada de 18 luni, incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a 
aflat in concediu medical; 

 pana in prezent, efectuarea concediului in anul urmator era permisa numai in 
cazurile expres prevazute de lege/in contractul colectiv de munca, iar 
angajatorul era obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, 
tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral 
concediul de odihna la care aveau dreptul. Odata cu noile modificari, se 
stabileste ca angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna 
neefectuat, intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-
a nascut dreptul la concediul de odihna anual; 

 
2. Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca, 

cu exceptia concediilor pentru formare profesionala fara plata;  
 

3. Salariatul temporar: salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare 
misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, 
care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar; 
In situatia in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit 
de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei 
persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi 
munca sau una similara. 

 
4. Incetarea de drept a contractului individual de munca: 

 
Se modifica prevederile referitoare la incetarea de drept a contractului individual de 
munca ca urmare a intervenirii cazurilor de pensionare. 
 
Se introduce situatia comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul 
invaliditatii de gradul I sau II si se completeaza situatia comunicarii deciziei de pensie in 
cazul pensiei de invaliditate cu gradul III. 
 

 

 

 

 

 

Legea nr. 12/2015 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 

– MO nr. 52 din 22.01.2015 
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Hotararea nr. 23/2015 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 

privind acordarea tichetelor de masa – MO nr. 

54 din 22.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 60/2015 pentru actualizarea 

cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare 

si detasare, precum si a sumei ce reprezinta 

compensarea cheltuielilor de cazare ale 

personalului aflat in delegare in situatia in care 

acesta nu beneficiaza de cazare in structuri de 

primire turistica, prevazute in anexa la 

Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind 

drepturile si obligatiile personalului 

autoritatilor si institutiilor publice pe perioada 

delegarii si detasarii in alta localitate, precum si 

in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in 

interesul serviciului – MO nr. 68 din 27.01.2015 

 

Ordinul nr. 65/2015 privind principalele 

aspecte legate de intocmirea si depunerea 

situatiilor financiare anuale si a raportarilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la 

unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 

Publice – MO nr. 69 din 27.01.2015 

 

 

 

 

 

 Principalele modificari aduse de Normele de aplicare a Legii privind tichetele de 

masa: 

 se poate acorda un numar maxim de tichete de masa egale cu numarul de zile 
lucrate de salariat, dintr-o luna calendaristica. 

 nu se considera zile lucrate perioadele in care: salariatii isi efectueaza concediul 
de odihna; salariatii beneficiaza de zile libere platite ca urmare a unor 
evenimente deosebite (casatorie, nasterea unui copil, decesul unui membru de 
familie); salariatii sunt in delegatie si primesc diurna pentru delegare; salariatii 
sunt in concediu medical sau sunt absenti de la locul de munca dintr-un alt 
acord cu angajatorul. 

 fata de reglementarile anterioare ce permiteau utilizarea de catre salariat a unui 
tichet pe zi, salariatul poate sa utilizeze intr-o zi mai multe tichete de masa, insa 
fara a depasi intr-o luna numarul maxim de tichete aferente zilelor lucrate. 

 pentru salariatii ce lucreaza in ture extinse, cu un program mai mare de 8 ore, 
programul de lucru se va imparti la 8 ore, pentru determinarea numarului de 
tichete de masa, iar pentru fiecare fractie, se poate acorda un tichet de masa, 
fara a depasi numarul maxim de zile lucratoare din luna. 

 
Normele metodologice introduc mai multe anexe privind evidenta efectiva a tichetelor 
acordate salariatilor, data cand acestea au fost predate, modul in care tichetele au fost 
restituite, etc. 
 
Reglementarile sunt valabile indiferent de tipul de tichet de masa acordat: pe suport 
hartie sau pe suport electronic. 

 

 Ordinul nr. 60/2015 

Se majoreaza cuantumul indemnizatiei zilnice pentru personalului autoritatilor si 
institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul 
deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, acesta devenind 17 lei. 
 
Cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului 
aflat in delegare si care nu se cazeaza in unitati de cazare, se majoreaza la 45 de lei. 

 

 

 

 Ordinul nr. 65/2015 prevede ca Situatiile financiare aferente exercitiului 

financiar cu inchidere la 31 decembrie 2014 se intocmesc conform vechilor 

reglementari contabile, respectiv OMFP 3055/2009. 

Termenele de depunere sunt:  

 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar - pentru societatile comerciale, 
societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de 
cercetare-dezvoltare (01.06.2015);  

 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru celelalte persoane 
(30.04.2015); 
 

 

 

http://lege5.ro/Gratuit/guzdcmrtga/normele-de-aplicare-a-legii-nr-142-1998-privind-acordarea-tichetelor-de-masa-din-14012015
http://lege5.ro/Gratuit/guzdcmrtga/normele-de-aplicare-a-legii-nr-142-1998-privind-acordarea-tichetelor-de-masa-din-14012015
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Ordonanta nr. 4/2015 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal – MO nr. 74 din 28.01.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 163/2015 pentru aprobarea 

Normelor privind procedurile simplificate de 

vamuire – MO MO nr. 74 din 28.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 83/2015 privind indicele preturilor 

de consum utilizat pentru actualizarea platilor 

anticipate in contul impozitului pe profit anual 

pentru anul fiscal 2015 - MO nr. 76 din 

29.01.2015  

 

Ordonanta nr. 5/2015 pentru modificarea unor 

termene prevazute de Ordonanta Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor – MO nr. 78 din 29.01.2015  

 

 Ordonanta nr. 4/2015 aduce modificari cu privire la: 

I. Impozit pe venit 
 

Se mentioneaza in mod expres ca veniturile din activitati independente, realizate in mod 

individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav 

sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. 

II. TVA  
 

Persoanele carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA pentru ca nu au justificat 

intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, nu beneficiaza, in perioada 

respectiva, de dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor efectuate, dar sunt supuse 

obligatiei de plata a TVA colectate. Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si servicii de la 

aceste persoane nu beneficiaza de dreptul de deducere al TVA. 

 

 Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim 

vamal se poate face, prin derogare de la declararea marfurilor in procedura 

normala, prin utilizarea procedurilor simplificate prevazute la art. 253 din 

Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor 

dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de 

instituire a Codului vamal comunitar. 

Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vamuire la 

domiciliu se acorda persoanelor care: 

a) solicita utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu; si/sau 
b) solicita utilizarea procedurilor simplificate in calitate de reprezentant. 

 

 Pentru anul fiscal 2015, indicele preturilor de consum utilizat pentru 

actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 

102,2%. 

 

 Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de 

constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de 

cel mult doua luni de la data aplicarii sanctiunii.  

Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult 

doua luni de la data aplicarii acesteia.   

 

 

 

 

 

http://lege5.ro/App/Document/gi3taobrgm/regulamentul-nr-2454-1993-de-stabilire-a-unor-dispozitii-de-aplicare-a-regulamentului-consiliului-cee-nr-2913-92-de-instituire-a-codului-vamal-comunitar?pid=200495410&d=2015-01-28#p-200495410
http://lege5.ro/App/Document/gi3taobrgm/regulamentul-nr-2454-1993-de-stabilire-a-unor-dispozitii-de-aplicare-a-regulamentului-consiliului-cee-nr-2913-92-de-instituire-a-codului-vamal-comunitar?pid=&d=2015-01-28
http://lege5.ro/App/Document/gi3dqnrxgm/regulamentul-nr-2913-1992-de-instituire-a-codului-vamal-comunitar?pid=&d=2014-11-18

