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FOARTE IMPORTANTE

Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016
pentru aprobarea modelului și conținutului
formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe
profit" și 120 "Decont privind accizele" - MO 18,
08.01.2019

Se aduc unele modificări și completări referitoare la modelul și conținutul formularului 101
„Declarație privind impozitul pe profit” și formularului 120 „Decont privind accizele”.

Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și
completarea unor acte normative – MO 28,
10.01.2019

Se aduc modificări Codului Fiscal, cu intrare în vigoare la 13.01.2019, dintre care
menționăm:

Hotărârea nr. 1045/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare –
MO 24, 09.01.2019

Normele comasează normele individuale stabilite pentru fiecare tip de bilet de valoare.
Acordarea de către angajator a unei categorii de bilete de valoare nu exclude acordarea
concomitentă, aceluiași salariat și a altor categorii de bilete de valoare.

Legea nr. 21/2019 pentru modificarea și
completarea Legii cooperației agricole nr.
566/2004 – MO 29, 10.01.2019

Se modifică facilitățile fiscale de care beneficiază cooperativele agricole.

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind
modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscalbugetare – MO 44, 17.01.2019

Se aduc unele modificări și completări Codului Fiscal, printre care menționăm:

Modificarile referitoare la modelul și conținutul formularului 101:
 Introducerea unui rând pentru declararea cheltuielilor nedeductibile aferente
pierderii din creanțe cesionate (Art. 25, alin. 10 din Codul Fiscal);
 Introducerea unui rând pentru completarea sumei ce reprezintă scutirea de
impozit pe profit, stabilită potrivit prevederilor Legii cooperației agricole;
 Completarea randurilor unde se declarau cheltuielile cu dobânzile reportate,
stabilite potrivit gradului de îndatorare cu randurile unde se vor declara costurile
excedentare îndatorării, determinate potrivit noilor reguli de deducere in vigoare
de la 01.01.2018.

 Se extinde lista operațiunilor pentru care se aplică cota redusă de TVA ;
 Se aduc modificări la titlul de impozit și taxe locale.

(i) IMPOZIT PE PROFIT
- Începând cu 01.01.2019, valoarea tichetelor culturale acordate potrivit legislației se va
încadra în categoria cheltuililor sociale;
- Cresc plafoanele în care se deduc costurile excedentare ale îndatorării, după cum
urmează:
 plafonul 1 crește de la 200.000 euro în 2018 la 1.000.000 Euro începând cu
01.01.2019,
 plafonul 2 crește de la 10% din EBIDA fiscal în 2018 la 30% din EBITDA
fiscal începând cu 01.01.2019,
 Sponsorizările acordate ONG-urilor, începând cu 01.01.2019, vor putea fi
deduse din impozitul pe profit numai dacă beneficiarul este înscris în Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale ținut de
ANAF.
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(ii) IMPOZIT PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
- Se aduc modificări termenelor de depunere ale Declarației 107 privind beneficiarii
sponsorizărilor, și anume:
 În cazul contribuabililor care optează pentru plata impozitului pe profit sau depășesc
plafonul de 1.000.000 de EUR în cursul anului, se va depune declarația până la data
de 25 a lunii următoare primului trimestru pentru care se datorează impozit pe profit,
 În cazul în care situații de mai sus intervin în primul trimestru al anului fiscal,
declarația nu se depune (urmând a fi depusă la termenul menționat pentru plătitorii
de impozit pe profit.
- Începând cu 01.04.2019, sponsorizările acordate ONG-urilor vor fi deduse din impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor numai dacă beneficiarul este înscris în Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Este eliminată
obligația ca beneficiarii sponsorizărilor să fie furnizori de servicii sociale acreditați cu cel
puțin un serviciu social licențiat.
(iii) IMPOZIT PE VENIT
- Este eliminată obligația ca beneficiarii sponsorizărilor să fie furnizori de servicii sociale
acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.
- Se introduce obligația ca beneficiarii (entităților non profit și a unităților de cult catre care se
poate redirecționa cota de 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea activitatii acestora)
să fie înregistrați în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri
fiscale.
Prevederea se aplică începând cu veniturile realizate în anul 2019.
(iv) TVA
- Începând de la 01.01.2019, se modifică momentul din care contribuabilul devine îndreptățit
o alte surse
să efectueze ajustarea TVA colectată în cazul creanțelor neîncasate ca urmare a falimentului
o asocieri cu persoane juridice
debitorului. Potrivit noilor prevederi, termenul la care se poate opta pentru ajustare va fi data
o premii si jocuri de noroc
sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment, conform legislației
o salarii
privind insolvența.
o pensii
- Se extinde aplicabilitatea cotei de 5% pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale.
Se aduc modificări CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ cu intrare în vigoare la 20.01.2019,
dintre care menționăm:
- Se introduc 3 clase de risc în care vor fi încadrați contribuabilii, respectiv risc fiscal mic; risc
fiscal mediu; risc fiscal ridicat. Încadrarea în clasa de risc va fi stabilită pe bază de criterii ce țin
de înregistrarea fiscală, depunerea declarațiilor fiscale, nivelul de declarare, realizarea
obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori. Analizele de risc vor
fi publicate pe site-ul ANAF.
Se aduc modificări Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Se menționează în
mod expres faptul că regimul fiscal al biletelor de valoare va fi reglementat de Codul Fiscal.
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Ordinul nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și
conținutului formularelor 205 "Declarație
informativă privind impozitul reținut la sursă și
câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari
de venit" și 207 "Declarație informativă privind
impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe
beneficiari de venit nerezidenți" – MO 38,
15.01.2019

Se aprobă modelul și conținutul formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul
reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și al
formularului 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite,
pe beneficiari de venit nerezidenți".

Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului,
conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a formularului "Declarație unică
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice" – MO 43, 16.01.2019

Se aprobă modelul și conținutul formularului Declarație unică privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
În Declarația Unică se raportează:
- impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;
- impozitul pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
- venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și,
după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.
Declarația se depune până la data de 15 martie 2019 inclusiv pentru veniturile aferente
anului 2018 și estimate a se realiza în anul 2019 sau în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului, pentru cei care încep activitate în cursul anului.
Declarația Unică se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, fie prin
intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu
semnătură electronică calificată.

Ordinul nr. 3201/2018 privind Procedura de
regularizare a obligațiilor fiscale în cazul
reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei
unei activități de către organul fiscal central – MO
61, 23.01.2019

S-a reglementat procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei
tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central și formularele
utilizate în acest sens. Astfel, în cazul în care contribuabilul a efectuat plata obligațiilor
fiscale declarate inițial, această plată reprezintă o plată anticipată în contul obligațiilor
fiscale stabilite ca urmare a reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități.

Ordinul nr. 167/2019 pentru modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017
privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea
riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind
evaluarea riscului fiscal pentru persoanele
impozabile care solicită înregistrarea în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin.
(1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin.
(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de
anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată a persoanelor
impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit
art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal – MO 80, 31.01.2019

Începând cu data de 1 februarie 2019, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în
scopuri de TVA prin opțiune (având cifra de afaceri mai mică decât plafonul de scutire de
300.000 lei) pot obține codul de TVA în aceeași zi cu depunerea solicitării, fără a parcurge
procedura de audiere. Procedura presupune parcurgerea următoarelor etape :
 Solicitantul va depune formularul de înregistrare 010 la organul fiscal competent,
împreună cu o declarație pe propria răspundere, în care asociații/administratorii
societății (după caz, în funcție de forma juridică a societății) vor declara dacă
aceasta îndeplinește criteriile pentru a fi considerat cu risc fiscal redus sau nu.
 Solicitantul va depune la organul fiscal competent dovada transmiterii declarației
pe propria răspundere împreună cu declarația de înregistrare în scopuri de TVA formular 010.
 Organul fiscal competent verifică îndeplinirea de către persoana impozabilă a
obligației de a transmite declarația pe propria răspundere.
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II. INFORMATIVE
Legea
nr.FORMATIVE
346/2018 pentru modificarea și
II. IN
completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015
Ordinul
nr. 3201/2018
Procedura de
privind
cazierul
fiscal - MO 4,privind
03.01.2019
regularizare a obligațiilor fiscale în cazul
reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei
unei activități de către organul fiscal central – MO
Ordinul
nr. 3899/2018 pentru modificarea și
61, 23.01.2019
completarea anexei la Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de
creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul
cardurilor bancare prin POS – MO 26, 10.01.2019

Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii
privind stabilirea de către organul fiscal central a
sumei reprezentând 2% din impozitul anual
datorat pentru susținerea entităților nonprofit care
se înființează și funcționează în condițiile legii și a
unităților de cult sau pentru acordarea de burse
private, conform legii, sau a sumei reprezentând
3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea
entităților nonprofit și a unităților de cult, care
sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel
puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii,
precum și a modelului și conținutului unor
formulare – MO 40, 15.01.2019

Ordinul nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și
conținutului formularului 204 "Declarație anuală
de venit pentru asocieri fără personalitate juridică
și entități supuse regimului transparenței fiscale"
– MO 67, 28.01.2019

Hotărârea nr. 30/2019 privind aprobarea
metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit
utilizate la impunerea veniturilor din activități
agricole, precum și a Metodologiei de calcul a
reducerii normei de venit pentru aplicarea
prevederilor referitoare la scutirea de la plata
impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit.
c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 –
MO 78, 31.01.2019

Legea modifică și completează unele reglementări cu privire la cazierul fiscal.

Se completează lista creanțelor fiscale ce pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin
POS.

Acest formular se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România.

Se aprobă modelul și conținutul formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocieri
fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”.
Aceasta se depune de catre persoanele fizice care în cadrul asocierilor fără personalitate
juridică constituite între acestea, realizează venituri din: activități independente pentru care
venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; drepturi de
proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate; activități agricole, pentru care venitul net se
determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; piscicultură, pentru care venitul net
anual se determină în sistem real; silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în
.
sistem real; activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de
venit (se declară veniturile obtinute in anul fiscal în curs).

Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din
activități agricole, creșterea și exploatarea animalelor, exploatarea terenurilor agricole.

