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Foarte important

Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea
declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru
mediu prin mijloace electronice de
transmitere la distanță - MO 544, 03.07.2019 

Declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu vor putea fi depuse și prin mijloace
electronice de transmitere la distanță prin serviciul "Depunere declarații on-line" existent pe site-
ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, utilizând un certificat digital calificat.Orice
modificare a declarațiilor fiscale se realizează prin depunerea unei declarații rectificative în forma
editată pe suport hârtie. 

Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea
Procedurii de mediere, precum și a
documentelor pe care debitorii le prezintă în
vederea susținerii situației economice și
financiare – MO 549, 04.07.2019

S-a aprobat Procedura de mediere în cazul debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită
prin comunicarea unei somații, precum și documentele pe care debitorii trebuie să le prezinte în vederea
susținerii situației economice și financiare.

Ordonanța de urgență nr. 56/2019 pentru
completarea Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri - MO 552, 04.07.2019

Se reintroduc în lista domeniilor în care se pot desfășura activități de către zilieri următoarele coduri CAEN: 
- hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55;
- facilități de cazare similare - clasa 5510;
- facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520
- tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea
acestuia; 
 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane; 
- activități ale bazelor sportive - clasa 9311; 
 - activități ale cluburilor sportive - clasa 9312.

Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea
modelului, conținutului și instrucțiunilor de
completare ale formularului (085) "Opțiune
privind aplicarea/încetarea aplicării
prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal - MO 559,
08.07.2019

S-a aprobat modelul și conținutul formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.
278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Avand in vedere reglementarile din domeniul de TVA aplicabile celor care furnizeaza Servicii de telecominicatii si
Servicii pe cale electronica, legislația permite celor care se încadrează în excepția de la regula generala să
opteze pentru aplicarea regulii generale, respectiv să opteze să emită facturile cu TVA din statul clientului și nu
cu TVA din România. Această opțiune se exercită prin formularul 085 si trebuie menținută minim 2 ani.

Pot depune formularul 085:persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în
România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate
pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în
anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro, care doresc
fie să opteze pentru colectarea TVA din statul clienților sau sa renunte la optiune pentru a colecta TVA din
Romania.

Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea
modelului, conținutului și instrucțiunilor de
completare ale formularului (085) "Opțiune
privind aplicarea/încetarea aplicării
prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal - MO 559,
08.07.2019

S-a aprobat modelul și conținutul formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.
278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Avand in vedere reglementarile din domeniul de TVA aplicabile celor care furnizeaza Servicii de telecominicatii si
Servicii pe cale electronica, legislația permite celor care se încadrează în excepția de la regula generala să
opteze pentru aplicarea regulii generale, respectiv să opteze să emită facturile cu TVA din statul clientului și nu
cu TVA din România. Această opțiune se exercită prin formularul 085 si trebuie menținută minim 2 ani.

Pot depune formularul 085:persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în
România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate
pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în
anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro, care doresc
fie să opteze pentru colectarea TVA din statul clienților sau sa renunte la optiune pentru a colecta TVA din
Romania.

Ordinul nr. 1886/2019 privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală 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 561,
09.07.2019

S-au actualizat Instrucțiunile de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»" ca urmare a introducerii în lege a posibilității ca acesta să se
depună și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.
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Legea nr. 132/2019 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri - MO 575, 15.07.2019

Începând cu 18.07.2019:
-Se introduc noi domenii în care vor putea fi utilizați zilieri:
- Zilierii vor putea presta activități necalificate cu caracter ocazional și către împuterniciți ai beneficiarilor

Incepând cu 20 Decembrie 2019:
 - Registrul de evidență a zilierilor se va ține NUMAI în format electronic.
- Pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol,
creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în
cadrul grădinilor botanice, registrul electronic de evidență se va întocmi lunar.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative - MO
589, 18.07.2019

Legea 129/2019, intrată în vigoare la data de 21 Iulie 2019, înlocuiește Legea 656/2002 pentru prevenirea și
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării
terorismului și aduce următoarele modificări:
- Entitățile care trebuie să raporteze tranzacțiile suspecte la ONPCSB (Oficiul Național pentru Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor) includ: instituțiile financiare/de credit, administrator de pensii private, auditorii,
experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de
afaceri sau contabilă, notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii
juridice liberale, furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, agenții imobiliari,și orice alte entități și
persoane fizice care comercializează bunuri și servicii ca urmare a efectuării de operațiuni în numerar, mai
mari de echivalentul în lei a 10.000 EUR.

Neîndeplinirea obligațiilor de raportarese sancționează cu amenzi între 10.000 și 150.000 de lei, iar în cazul în
care amenda se aplică unei persoane juridice limita maximă se majorează cu o valoare de 10% din veniturile
totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului verbal de constatare.

Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare la Registrul Comerțului, cu excepția regiilor autonome,
companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun la
înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al
persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Declarația se depune la
Registrul Comerțului și va conține următoarele informații: o Datele de identificare ale beneficiarului real sunt:
numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia,
domiciliul sau reședința. Declarația se depune în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare
anuale sau 15 zile de la data apariției unei modificări în datele declarate anterior. Nerespectarea obligației se
sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei. Totodată, nedepunerea declarației poate atrage
dizolvarea societății.

Ordinul nr. 2493/2019 pentru aprobarea
Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie
2019 a operatorilor economici, precum și
pentru modificarea și completarea unor
prevederi contabile - MO 596, 19.07.2019

Se aprobă sistemul de raportare contabila la 30.06.2019.Sunt obligaţi să depună raportări contabile
semestriale la 30.06.2019, numai dacă în 2018 au avut o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei (potrivit
situațiilor financiare depuse la 31.12.2018), urmatorii:
- operatorii economici care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014
- operatorii economici care aplică standardele IFRS aprobate prin OMFP 2844/2016
- Entităţile care au exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic
- Sucursalele (în aceleași condiții de mai sus).

Termenul de depunere este: 14 august 2019.

Se introduc următoarele modificări la Ordinul 1802/2014), prin introducerea următoarelor conturi contabile: 
490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor",
 4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P),
 4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P), 
4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P), 
4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P), 
6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate
furnizorilor" 
7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor

Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art.
25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal - MO 625,  26.07.2019

Începând cu data de 29.07.2019, sponsorizările se scad din impozitul pe profit datorat, în limita valorii minime
dintre:
0,75% din cifra de afaceri
20% din valoarea impozitului pe profit datora

Informativ

Ordinul nr. 1984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de
ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în
domeniul sancțiunilor internaționale - MO 583, 16.07.2019

 

Ordinul nr. 1888/2019 privind modificarea și completarea Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru
aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată  - MO 592, 18.07.2019

Declarația 091 se completează, la rubrica privind motivul înregistrării, cu
posibilitatea solicitării reînregistrării ca urmare a reactivării contribuabilului
declarat inactiv fiscal. 

Ordinul nr. 1960/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1
"Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative
anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării
eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 - MO 600, 22.07.2019

Se aduc modificări celor două anexe ale ordinului menționat în titlu.
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