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Foarte important

Hotărârea nr. 213/2019
pentru modificarea și
completarea titlului VII "Taxa
pe valoarea adăugată" din
Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016 - MO
282, 12.04.2019

Se aduc clarificări în ceea ce privește regimul TVA aplicabil operațiunilor
referitoare la comercializarea unui pachet de bunuri/servicii cu cote de TVA
diferite, în vederea adaptării normelor metodologice în concordanță cu
jurisprudența CJUE, respectiv cu cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.

Legea nr. 60/2019 pentru
modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal - MO 296,
17.04.2019

Legea transpune Directiva(UE) 2016/1065 a Consiliului din 27 iunie
2016 de modificarea Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește
tratamentul aplicat cupoanelor valorice și art. 1 din Directiva (UE)
2017/2.455 a Consiliului în ceea ce privește anumite obligații privind taxa
pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri
la distanță.

In cazul în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii
supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard de TVA și se poate
stabili o operațiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota
de TVA aplicabilă operațiunii principale, chiar dacă prețul fiecărui element
care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea
beneficia de această prestație poate fi identificat.

In functie de tipul cuponului valoric, pot exista 2 tipuri de cupoane:
- voucher cu utilizare unică (SPV) - predarea bunurilor nu va fi
considerate o tranzactie independenta. In acest caz, exigibilitatea TVA (se
colecteaza TVA) are loc la momentul emiterii cuponului valoric.
- voucher cu utilizari multiple (MPV) - in acest caz nu se cunoaste
modul in care va fi utilizat (ex. tichete de masa) astfel ca exigibilitatea TVA
nu va interveni la momentul emiterii cuponului, ci atunci cand se va utiliza
pentru achizitia unui bun.
Se introduce o excepție in ceea ce priveste locul prestării in cazul
serviciilor prestate electronic. Astfel, in anumite conditii, se poate
considera ca locul prestarii este in statul membru in care este stabilit
prestatorul.

Ordonanța de urgență nr.
26/2019 pentru modificarea
și completarea unor acte
normative - MO 309,
19.14.2019

Au fost aduse modificari si completari la Legea nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cele
mai importante fiind:
1. Au fost adaugate noi domenii in care poate fi prestata munca
necalificata, cu zilieri;
2. In domeniul viticol, zilierul va putea presta activitate pentru acelasi
beneficiar pana la 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic;
3. la data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de
evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind
evidenţa zilierilor. Principale modificari in ceea ce priveste obligatiile
beneficiarului:
• să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de
evidenţă a zilierilor conform metodologiei şi modelului stabilite prin
ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale
• să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor inspectoratului
teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către
fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu
beneficiarul
• să prezinte Registrul electronic de evidență a zilierilor organelor de
control abilitate.
4. Incepand cu 01 mai 2019 se introduce obligatia de calculul, plata și
declararea CAS
Se introduc prevederi exprese care menționează că pentru acest tip de
venituri nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate și
nici contribuția asiguratorie pentru muncă.
Activitatea desfășurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat in
sistemul public de sanatate si in sistemul de asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale. In situatia producerii unui accident de
munca si/sau boala profesionala, beneficiarul este obligat sa asigure
plata cheltuielilor aferente ingrijirilor medicale necesare.
5. cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de părți nu poate fi mai
mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul
săptămânii.

Informativ

Ordinul nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor

Autorizațiile de funcționare a unităților emitente de

referitoare la autorizarea funcționării unităților
emitente de bilete de valoare, a componenței și
procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea
unităților emitente de bilete de valoare, precum și a
componenței echipei de specialiști prevăzute la art.
22 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
- MO 269, 09.04.2019

tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă,
după caz, eliberate până la data intrării în vigoare a
Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de
valoare, cu modificările și completările ulterioare,
rămân valabile până la expirarea termenului de
valabilitate sau până la data retragerii autorizației
de funcționare, după caz.

Ordinul nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii
privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de
debitorii aflați în procedura insolvenței - MO 285,
15.04.2019

Procedura de cesiune a creanțelor bugetare se
aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței și
poate fi inițiată de organul fiscal central, pentru
creanțele bugetare înscrise de organul fiscal în
tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la
data încheierii contractului de cesiune.

Ordinul nr. 1086/2019 privind modificarea Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii
privind organizarea Registrului entităților/unităților
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale,
precum și a modelului și conținutului unor
formulare - MO 303, 18.04.2019

S-a diminuat termenul în care departamentul de
specialitate din cadrul organului fiscal competent
trebuie să soluționeze Cerere de înscriere/radiere
în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale, de la 10 zile la 5
zile de la depunerea acesteia.
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