JPA ROMANIA
Experience that counts

I.

IUNIE 2018

FOARTE IMPORTANT E

Legea 129 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea
si functionarea Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr.
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date – MO 503, 19 iunie
2018
Intrare in vigoare: 24 iunie 2018

Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 privind
adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru
modificarea si completarea unor acte normative MO 515, 22 iunie 2018

Se extinde lista atributiilor Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP) in ceea ce priveste verificarea companiilor care
prelucreaza date cu caracter personal.
Personalul de control al ANSPDCP poate sa verifice la companiile care prelucreaza date
personale, documente, echipamente si orice alte suporturi de stocare a datelor.
Se introduce posibilitatea legala ca aceste controale sa se faca si inopinat.

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea
unor masuri fiscal - bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu
cateva completari.
TVA:
Persoanele prevazute la art. 293 alin. (1) lit. e) si art. 294 alin. (1) lit. j), care au importat
sau achizitionat in regim de scutire de la plata TVA mijloace de transport si le instraineaza
intr-o perioada mai scurta de doi ani de la data importului/achizitiei, au obligatia sa
plateasca TVA de a carei scutire au beneficiat, in conditiile si conform procedurii stabilite
prin ordin al presedintelui ANAF.
Impozite si taxe locale:
Reglementarile privind actualizarea valorii impozabile a cladirii pentru stabilirea impozitului
taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice (o dată la 3 ani, pe baza unui raport de
evaluare a cladirii) nu se aplica in cazul cladirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei
pe cladiri.
Sunt acordate urmatoarele scutiri de impozite si taxe pentru pregatirea, organizarea si
desfasurarea in Romania a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020:
 veniturile obtinute/realizate de persoane fizice nerezidente, persoane juridice
străine si orice entitati nerezidente, ca urmare a pregatirii, organizarii si
desfasurarii Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020;
 pentru reclama si publicitatea efectuate pentru pregatirea, organizarea si
desfasurarea in Romania a Turneului final al Campionatului European de Fotbal
2020;
 impozitul pe spectacole pentru evenimentele sportive care au loc in cadrul
pregatirii, organizarii si desfasurarii in Romania a Turneului final al Campionatului
European de Fotbal 2020.

IUNIE 2018

JPA ROMANIA
Experience that counts

Legea nr. 150/2018 privind aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala – MO 523, 26 iunie 2018
Intrare in vigoare: 29 iunie 2018

Pentru debitorii care au solicitat esalonarea la plata si care trebuie sa achite obligatiile fiscale
administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia,
acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu revoca/nu suspenda actul
pe motiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul prevazut in legislatia specifica, iar
garantiile constituite nu se executa pana la solutionarea cererii de acordare a esalonarii la
plata.

Ordin 1612 pentru aprobarea Nomenclatorului
obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic MO 544, 29 iunie 2018
Intrare in vigoare: 01 iulie 2018

In contul unic deschis la Trezorerie pe codul de identificare fiscala al contribuabililor se vor
plati impozite si contributii sociale potrivit listei intocmite de Agentia Nationala de Administrare
Fiscala (ANAF).
Printre altele, in contul unic se vor plati:
Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de institutii de credit,
persoane juridice romane si de sucursalele din Romania ale institutiilor de credit,
persoane juridice straine;
Impozit pe veniturile microintreprinderilor;
Impozit pe dividende;
Impozit pe veniturile din salarii si/sau asimilate salariilor;
Contributia de asigurari sociale;
Contributia de asigurari sociale de sanatate;
Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate.
Atentie: Contributia asiguratorie pentru munca nu este inclusa in lista contributiilor care se
platesc intr-un cont unic.

II. INFORMATIVE
Ordinul nr. 1281/2018 pentru aprobarea
Metodologiei de distribuire a sumelor
reprezentand contributie asiguratorie pentru
munca platite de contribuabili in contul distinct
si de stingere a acestora – MO 460, 05 iunie 2018
Intrare in vigoare: 05 iunie 2018

Se aproba Metodologia de distribuire a sumelor reprezentand contributia asiguratorie pentru
munca platita de contribuabili in contul distinct si de stingere a acestora.
Sumele platite in contul contributiei asiguratorii pentru munca se distribuie de catre organul
fiscal central astfel:
a)

15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;

b)

20%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;

c)

5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale;

d)

40%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate pentru plata concediilor medicale;

e)

20%, care se face venit la bugetul de stat.
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Legea 140 privind aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 95/2017 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca si pentru
modificarea Legii nr. 200/2006 privind
constituirea si utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creantelor salariale – MO 507, 20
iunie 2018
Intrare in vigoare: 23 iunie 2018

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, cu varsta de minimum 16
ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea
fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni,
beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu de 3 ori
valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.

Ordin 1613 pentru aprobarea Metodologiei de
distribuire a sumelor platite de contribuabili în
contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale MO 545, 29 iunie 2018

Se aproba Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de
stingere a obligatiilor fiscale.

