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FOARTE IMPORTANT E

Ordin 1855 pentru aprobarea Procedurii de
anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul
2018 prin decizii de plati anticipate – MO 721,
21.08.2018

Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea
procedurilor privind definitivarea impozitului
anual pe veniturile realizate de persoanele fizice,
precum si a modelului si continutului unor
formulare – MO 745, 29.08.2018

Se aproba procedura pentru anularea obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe venit
stabilit pentru anul 2018 pentru care s-au emis decizii de plati anticipate.
Astfel, pot exista urmatoarele situatii pentru anul 2018 :
a.
Decizia de plati anticipate a fost emisa insa contribuabilul nu a efectuat plati
anticipate, caz in care organul fiscal ii comunica acestuia „Decizia de anulare a
impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate”;
b.
Decizia de plati anticipate a fost emisa si contribuabilul a efectuat plati anticipate,
caz in care acesta poate solicita restituirea acestora, prin depunerea unei cereri la
organul fiscal central competent, în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a
anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire (pana cel tarziu
01.01.2019).
c.
Decizia de plati anticipate a fost emisa si contribuabilul a efectuat plati anticipate,
dar contribuabilul nu solicita restituirea sumelor, cazul nu este reglementat
concret de procedura. In vederea compensarii sumelor, probabil ca ar fi necesara
o cerere in acest sens, insa procedura nu prevede nimic.

Ordinul stabileste procedura de determinare a impozitului pe venit anual, pentru anul 2017,
in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice. Termenul de emitere si transmitere a
deciziilor finale de impunere este 30 Octombrie 2018.
Termenul de plata este de:
 60 de zile de la data comunicarii sumelor datorate, in cazul in care comunicarea
se face prin posta;
 15 zile de la data comunicarii sumelor datorate, in cazul in care comunicarea se
face prin SPV.

II.

INFORMATIVE

Decizia nr. 382/2018 referitoare la admiterea
exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor
art. 114 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990
– MO 668, 01.08.2018

Curtea admite exceptia de neconstitutionalitate cu privire la solutia legislativa cuprinsa in
art. 114 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990. Potrivit acesteia, nu se permite
contestarea in justitie, pe calea actiunii in anulare prevazute de art. 132 din lege, a
deciziilor consiliului de administratie, respectiv directoratului luate in exercitarea atributiei
delegate de majorare a capitalului social.
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Ordinul nr. 1701/2018 pentru aprobarea
Procedurii de stabilire si de regularizare a
contributiei de asigurari sociale de sanatate si a
contributiei de asigurari sociale datorate de
persoanele fizice, precum si a formularului 631
"Decizie de impunere anuala pentru stabilirea
contributiei de asigurari sociale de sanatate si a
contributiei de asigurari sociale" - MO 672,
02.08.2018

Se aproba:

Ordinul nr. 1869/2018 pentru aprobarea
Procedurii privind stabilirea din oficiu a
impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice
– MO 701, 10.08.2018

Conform procedurii dupa expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor de impunere,
organul fiscal instiinteaza contribuabilul, printr-o notificare, ca a depasit termenul legal de
depunere a declaratiei de impunere. In termen de 15 zile de la primirea notificarii contribuabilii
pot depune declaratia de impunere. Pentru contribuabilii care nu au depus declaratia de
impunere se emite formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor
fizice".
Daca in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu,
contribuabilul depune declaratia de impunere privind obligatiile care au format obiectul acestei
decizii, decizia de impunere din oficiu se anuleaza.

Ordinul nr. 1960/2018 privind modificarea
Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 1.849/2016 pentru
aprobarea Procedurii de inregistrare a
operatorilor economici care comercializeaza in
sistem angro sau en detail produse energetice benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat si biocombustibili, precum si pentru
aprobarea modelului si continutului unor
formulare, precum si pentru modificarea
Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 1.850/2016 pentru
aprobarea Procedurii de inregistrare a activitatii
de distributie si comercializare angro de bauturi
alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru
aprobarea modelului si continutului unor
formulare – MO 700, 10.08.2018

Ordin 89 pentru aprobarea Normelor privind
buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit
financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de
audit – MO 733, 24.08.2018

 procedura de stabilire și de regularizare a contributiei de asigurari sociale de
sanatate si a contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice;
 modelul formularului 631.

Se aproba Procedura de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem
angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat si biocombustibili, precum si Procedura de inregistrare a activitatii de distributie si
comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat.

Normele reglementeaza buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit a auditorilor
financiari si a firmelor de audit si stabilesc criteriile privind buna reputatie. Ordinul
reglementeaza conditiile de buna reputatie care trebuie indeplinite de catre persoanele fizice
sau juridice, dupa caz. Buna reputatie a persoanei fizice si a firmei de audit se analizeaza prin
raportare la indeplinirea anumitor criterii.
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Ordinul nr. 88/2018 pentru aprobarea Normelor
privind suspendarea exercitarii activitatii
auditorilor financiari si firmelor de audit – MO
737, 24.08.2018

AUGUST 2018
Autoritatea competenta responsabila pentru suspendarea exercitarii activitatii auditorilor
financiari in Romania este Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit
Statutar, denumita in continuare ASPAAS. Exercitarea activitatii se suspenda in urmatoarele
cazuri:
a) la cererea scrisa a auditorilor financiari, potrivit prezentelor norme;
b) in cazul suspendarii temporare a activitatii firmei de audit la Oficiul National al Registrului
Comertului.
Mentiunile privind suspendarea/incetarea suspendarii exercitarii activitatii se fac in Registrul
public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit.

