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I.

NOIEMBRIE

FOARTE IMPORTANT E

Ordinul nr. 2716/2018 pentru modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind
organizarea activității de administrare a
contribuabililor mijlocii – MO 937, 06.11.2018

Ordinul nr. 3456/2018 privind modificarea și
completarea unor reglementări contabile – MO
942, 07.11.2018

Detaliile au fost transmise în informarea din 07/11/2018.

Se aduc modificări și completări Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.
Modificările se referă la următoarele:
 reglementările contabile vor fi aplicabile si societăţilor europene cu sediul social în
România;
 societatea va putea revizui metoda de amortizare atunci când se constată o
modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor
economice viitoare aduse de activele amortizabile (alegerea metodei de
amortizare se va încadra la estimări contabile);
 societăţile ce depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în
cursul exercițiului financiar vor avea obligația de a prezenta în raportul consolidat
al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care va conţine informaţii
privind aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului,
combaterea corupţiei şi a dării de mită;
 Se completează și reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaționale de Raportare Financiară, cu privire la modul de înregistrare
contabilă a activelor luate în leasing, ca urmare a implementării IFRS 16.

Ordonanța de urgență nr. 96/2018 privind
prorogarea unor termene, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative –
MO 963, 14.11.2018

Se modifică următoarele acte normative:
Codul muncii, după cum urmează:
 Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea
în situația în care aceasta optează în scris pentru continuarea executării
contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior
împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, până la vârsta de 65 de ani;
 Se introduce posibilitatea de a se stabili prin hotărâre a Guvernului o majorare a
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, diferențiat pe criteriile
nivelului de studii și al vechimii în muncă.
Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, după cum
urmează:
 Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă poate fi indexată
anual cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
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Ordinul nr. 2906/2018 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 – MO 1005,
27.11.2018

Se aprobă Procedura 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.

Ordinul nr. 2936/2018 pentru aprobarea
Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se
plătesc în contul unic de contribuabili persoane
fizice – MO 1006, 28.11.2018

Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili
persoane fizice. Obligațiile fiscale care se plătesc in contul unic sunt:

Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificaţie
sunt următoarele:
a) impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017;
b) contribuţia individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru
perioada 2016-2017;
c) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice,
pentru perioada 2014-2017.

 Impozit pe venit aferent declaraţiei unice;
 Contribuţii de asigurări sociale aferente declaraţiei unice;
 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate aferente declaraţiei unice.
Noile conturi se vor utiliza pentru plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor obținute începând
cu anul 2018.
Pentru veniturile realizate până la data de 31 decembrie 2017, plățile se vor face distinct, în
conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit.

Ordin 2942/2018 privind modificarea unor acte
normative referitoare la administrarea și
monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii –
MO 1008, 28.11.2018

II. IN FORMATIVE
Ordinul nr. 2761/2018 pentru modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind
modificarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a
operatorilor economici care comercializează în
sistem angro sau en detail produse energetice benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat și biocombustibili, precum și pentru
aprobarea modelului și conținutului unor
formulare, precum și pentru modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare a activității
de distribuție și comercializare angro de băuturi
alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru
aprobarea modelului și conținutului unor
formulare – MO 943, 08.11.2018

Sunt aduse modificări unor reglementări legislative ce privesc plata obligațiilor fiscale.

Operatorii economici care au fost înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem
angro, fără depozitare, produse energetice, precum și cei înregistrați să distribuie și să
comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat pot să
depună, până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, la autoritatea competentă o nouă cerere
de înregistrare și documentele aferente.
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Ordinul nr. 2601/2018 pentru modificarea
Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale
simplificate și înscrierea în evidențele
declarantului,
aprobate
prin
Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.887/2016 – MO 935, 14.11.2018

Se elimină „Descărcarea și recepționarea mărfurilor" din etapele prevăzute pentru derularea
procedurii de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele
declarantului.

Legea nr 276 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele
măsuri fiscal-bugetare – MO 1006, 28.11.2018

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri
fiscal-bugetare.

Ordinul nr. 2892/2018 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 Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.613/2018 – MO 1008, 28.11.2018

Ordinul nr. 3626/2018 privind modificarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
221/2016 pentru aprobarea configurației Codului
de accize și a Nomenclatorului codurilor de
produse accizabile armonizate – MO 10011,
29.11.2018

Se prelungește termenul până la care se vor efectua operațiunile de redirecționare de către
unitățile Trezoreriei Statului a sumelor plătite în vechile conturi unice 20.A.47.01.00 «Sume
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire» și 55.02 «Disponibil al
bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire», până la data de 31
decembrie 2018. După această dată, eventualele plăți efectuate de către contribuabili în
aceste conturi unice se vor returna plătitorilor.

Ordinul modifică nomenclatorul codurilor de produse accizabile.

