JPA ROMANIA
Experience that counts

I.

FOARTE IMPORTANT E

Ordinul nr. 1667/2018 privind pragurile valorice
Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice
de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2019 – MO
1030, 04.12.2018

Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit.
b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal –
MO 1028, 06.12.2018

Ordinul nr. 3659/2018 pentru aprobarea
Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor
art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M.O. nr. 1037,
06.12.2018

Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe țară garantat în plată – MO
1045, 10.12.2018

Ordinul nr. 3105/2018 privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016
pentru aprobarea modelului și conținutului
formularelor
utilizate
pentru
declararea
impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reținere la sursă – MO 1067,
17.12.2018

DECEMBRIE 2018
Se aprobă pragurile valorice pentru Intrastat pentru anul 2019: 900.000 lei pentru expedieri
de bunuri în UE, 900.000 lei pentru introduceri de bunuri din UE.

Turnurile de susținere a turbinelor eoliene sunt considerate construcții pentru scopul
declarării și plății impozitelor și taxelor locale.

Se clarifică faptul că pentru încadrarea din punct de vedere al TVA a unei operațiuni ca
livrare de bunuri (ex. alimente pentru care se aplica cota de 9%) sau prestare de servicii
de restaurant sau catering (ex. pentru care se aplică cota de 5%) trebuie efectuată o
examinare calitativă a întregii operațiuni, din care să reiasă dacă elementele de prestare
de servicii care precedă și însoțesc livrarea alimentelor sunt sau nu preponderente.
Se prevăd și câteva exemple de încadrarea din punct de vedere al TVA a unor operațiuni.

Începând cu 1 Ianuarie 2019, nivelul salariului minim brut va fi:
 2.080 lei, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună,
reprezentând 12,43 lei/oră;
 2.350 lei, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună,
reprezentând 14,044 lei/oră, doar în cazul în care personalul este încadrat în
funcții care prevăd nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin
un an în domeniul studiilor superioare.

Se modifică şi se completează „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat" după
cum urmează:
 se elimină "Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România
de persoane fizice nerezidente";
 se introduc trei noi poziţii: Impozit asupra veniturilor suplimentare offshore,
Compensaţii aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului
de folosinţă, Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea
dreptului de trecere.
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Ordinul nr. 3040/2018 privind stabilirea
operațiunilor care dau dreptul la debitarea
contului de TVA – MO 1069, 18.12.2018

Legea nr. 309/2018 privind ratificarea Convenției
dintre România și Regatul Spaniei pentru
eliminarea dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale
și a evitării plății impozitelor și a protocolului la
convenție, semnate la București la 18 octombrie
2017 – MO 1079, 20.12.2018

Legea nr. 336/2018 privind aprobarea
Programului pentru stimularea angajării tinerilor
în sectoarele agricultură, acvacultură și industria
alimentară - M.O. 1107, 28.12.2018

DECEMBRIE 2018
Se adaugă următoarele operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului de TVA:
 înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare
silită competente;
 înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de organele de
executare silită competente;
 înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi
sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente;
 valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, de către organele de executare silită competente şi cele de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
 compensarea obligaţiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanţe bugetare
aprobate la restituire, în limita sumelor ce au fost compensate;
 alte situaţii în care TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii a fost achitată de
titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de
plată, acesta neavând obligaţia efectuării plăţii din contul de TVA.

Se ratifică o nouă convenție de evitare a dublei impuneri între România și Spania. Convenția
se va aplica pentru veniturile realizate începând cu 1 Ianuarie a anului următor anului în care
prezenta convenție intră în vigoare (nu a intrat încă în vigoare).
Aceasta prevede o serie de modificări în ceea ce privește cotele de impunere a veniturilor din:
 Dividende (scade la 5% sau zero, în anumite condiții)
 Dobânzi și redevențe (scade la 3%)
 Veniturile din comisioane (zero, intrând sub incidența art. referitor la Impunerea
profitului întreprinderilor)

o alte
Se aprobă
unsurse
program în sprijinul domeniilor agriculturii, acvaculturii și industriei alimentare.
o asocieri cu persoane juridice
Statulo va premii
acordasiun
sprijin
financiar anumitor angajatori (care îndeplinesc condițiile prevăzute
jocuri
de noroc
de Lege)
pentru
locuri
de
muncă existente sau nou create pentru angajarea tinerilor în
o salarii
domeniile
de mai sus, în perioada 2018 - 2020.
o pensii
Sprijinul financiar constă în:





1000 lei, pentru persoanele cu studii superioare angajate,
750 lei, pentru persoanele cu studii medii de specialitate,
500 de lei, pentru persoanele fără studii.
Scutire de la plata impozitului pe venit a salariilor brute ale persoanelor angajate în
cadrul programului.

Angajatorii pot fi organizați ca PFA, ÎI, ÎF, cooperativă agricolă, persoane juridice constituite
potrivit Legii 31/1990, alte forme de asociere.
Tinerii care pot fi angajați sunt persoanele cu vârsta de maxim 40 de ani care îndeplinesc
anumite condiții (detaliate în Lege).
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Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene – MO 1116, 29.12.2018

DECEMBRIE 2018
Ordonanța aduce modificări și completări asupra unor acte normative cu incidență în
materie fiscală. Având în vedere importanța acestora, vom reveni cu mai multe detalii întrun newsletter separat.

II. INFORMATIVE
Ordinul nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii
de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin
"Decizia de impunere privind contribuția de
asigurări sociale de sănătate datorată de
persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal", precum și pentru aprobarea
modelului și conținutului unor formulare – MO
1032, 05.12.2018

Se aprobă procedura pentru anularea obligațiilor de plată datorate de persoanele fizice cu
titlu de CASS care au depus formularul 604 "Declarație pentru stabilirea obligațiilor de
plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice
care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul
fiscal".

Ordinul nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru stabilirea documentelor
justificative privind dobândirea calității de asigurat
- MO 1036, 06.12.2018

Sunt reglementate condițiile care trebuie îndeplinite și documentele justificative care
trebuie deținute în vederea deținerii calității de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate.

