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I.

FOARTE IMPORTANTE

Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2019 pentru
prorogarea unor termene – MO 204, 14.03.2019

MARTIE 2019
În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, se prorogă
până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
Termenul pentru plata obligațiilor fiscale menționate mai sus, aferente veniturilor obținute
în anul 2018, va fi 31 Iulie 2019.
Termenul pentru depunerea declarației 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând
până la 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi pensii pentru anul
2018” va fi 31 Iulie 2019, inclusiv.
Termenul pentru efectuarea plății integrale a impozitului pe venit datorat pentru anul 2018
(înscris în declarația pentru stabilirea impozitelor finale), în vederea obținerii bonificației de
5% din impozitul pe venit datorat (în cazul în care a fost îndeplinită și condiția privind
depunerea declarației unice privind veniturile realizate în anul 2017 și estimate în anul
2018 până la data de 31 iulie 2018, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, va
fi 31 Iulie 2019, inclusiv.

Ordinul nr. 1754/2019 privind indicele preţurilor
de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor
anticipate în contul impozitului pe profit anual –
MO 211, 18.03.2019

Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii
privind organizarea Registrului
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale, precum şi a modelului şi
conţinutului unor formulare – MO 223, 22.03.2019

Pentru anul fiscal 2019, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor
anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,8%.

Se aprobă Procedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care
se acordă deduceri fiscale și modelul și conținutul urnor formulare.
Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea
formularului 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale".
Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune şi certificatele de atestare fiscală
eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor
de impozite şi taxe locale.
În situația entitatilor/unitatilor de cult înregistrate, organele fiscale competente verifică la
finalul fiecărui trimestru calendaristic dacă acestea îndeplinesc condițiile legale pentru a fi
inscrise in Registru. Cele care nu mai îndeplinesc toate condițiile sunt radiate automat din
Registru și notificate corespunzător.
Interogarea Registrului se face pe baza codului de înregistrare fiscală al entității/unității de
cult și a datei pentru care se solicită starea.

Ordonanța de urgență nr. 19/2019 pentru
modificarea și completarea unor acte normative –
MO 245, 29.03.2019

Se modifică unele prevederi din OUG 114/2018 privind:
- procedura de calcul a taxei pe activele bancilor,
- reglementările din domeniul energetic,
- reglementările referitoare la pensia private,
- reglementările referitoare la înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții.
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Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea și
completarea Procedurii de publicare a listelor
debitorilor care înregistrează obligații fiscale
restante, precum și cuantumul acestor obligații,
aprobată prin Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 –
MO 171, 04.03.2019

Potrivit noii proceduri, pe site-ul ANAF se va publica numai lista debitorilor persoane juridice
care înregistrează obligaţii fiscale restante.

Ordinul nr. 508/2019 privind modificarea anexei
nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 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 – MO 171, 04.03.2019

Pentru obținerea atestatului de comercializare de catre operatorii economici care
intenționează să distribuie și să comercializeze angro produse energetice, nu mai sunt
necesare urmatoarele conditii:

Ordinul nr. 1750/2019 pentru modificarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
2.873/2016 privind reglementarea procedurii de
raportare a unor indicatori economico-financiari
de către operatorii economici cu
capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut
direct sau indirect de autoritățile publice centrale
ori locale și pentru prelungirea termenului de
depunere a unor raportări – MO 180, 06.03.2019

Ordinul nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii
privind emiterea și comunicarea unor acte
administrative și de executare pentru debitorii
care înregistrează obligații fiscale restante sub o
anumită limită și pentru modificarea Procedurii
privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii
reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată
prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 3.834/2015 – MO 220,
21.03.2019

să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință
cantitățile de produse energetice comercializate în baza atestatului trebuie să fie recepționate
și livrate fizic doar din depozitul angro autorizat.

Se introduce obligația transmiterii raportărilor prin formularul S1001, de către entități ale căror
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

o alte surse
Se aprobă
Procedura
privind emiterea
o asocieri
cu persoane
juridice și comunicarea unor acte administrative și de executare
pentru
înregistrează
o debitorii
premii care
si jocuri
de noroc obligații fiscale restante sub o anumită limită.
o salarii
Pentru dobânzi și penalități de întârziere și de nedeclarare, ANAF emite trimestrial decizii pe
o pensii
care le transmite către contribuabili.
Prin excepție, in cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante este sub anumite
limite stabilite de lege, deciziile, somațiile și titlurile executorii se emi, se emit după 180 de zile
de la de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare
restante.

