Noutăţi legislative în materie fiscala
octombrie-noiembrie 2017
1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea OUG
12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor
procesate din cereale
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017
Data intrarii in vigoare: 15 Noiembrie 2017
Organismele instituţionale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piaţa
cerealelor sunt:
a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
b) Consiliul cereale şi produse procesate denumit Organizaţia Interprofesională «Cereale şi
Produse Derivate din România», denumită în continuare O.I.C.P.D.R."
c) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
d) instituţii cu atribuţii privind acţiuni de verificare şi control, conform competenţelor legale.
• Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piaţa internă
sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R., şi a facturilor emise
potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligaţia emiterii facturilor şi desfăşoară
activităţi economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 , a documentelor de valorificare
reglementate de această lege (carnet de comercializare)
•Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se emite în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Reamintim aspecte privind documentele necesare comercializarii produselor agricole din gospodaria
proprie de catre persoane fizice (Legii nr. 145/2014 )
ART. 7
(1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole
obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat
de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol.
(2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de
comercializare.
ART. 8
(1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special,
este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte, în condiţiile legii, de către Imprimeria
Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care le
distribuie primarilor, la solicitarea acestora.
•

•În

termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG.81/2017, orice vânzare-cumpărare
de cereale pe piaţa internă sau la export trebuie să facă obiectul unui contract scris între părţi
sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta.
•Primii cumpărători sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate în baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 , şi persoane juridice care achiziţionează cereale de la
producătorii agricoli în vederea consumului/ procesării/ comercializării acestora.

•Contractul

de vânzare şi/sau oferta de a contracta, încheiate între părţi înainte de livrare,
trebuie să îndeplinească condiţiile şi să conţină elementele prevăzute la art. 168 alin. (1) şi (4)-(7)
din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole.
•Contractele de vânzare încheiate pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 12/2006, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt
supuse dispoziţiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte
încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.

2. ORDIN nr. 2.780

din 13 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau
înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României,
altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României
EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017
Data intrarii in vigoare: 15 Noiembrie 2017
Principalele aspecte din cuprinsul acestui act normativ:
•Prin excepţie de la prevederile alin. (1), al art.10, pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar
amplasate în chioşcuri, containere sau alte construcţii similare, în punctele de trecere a
frontierei.

ART. 11
NOU
(1) În situaţia în care entităţile înfiinţează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi
adresă, cererea de înregistrare a codului statistic se face pentru fiecare punct de schimb
valutar în parte, cu specificarea amplasării acestuia faţă de anumite repere fixe existente la
adresa la care se solicită autorizarea punctului de schimb valutar.
(2)În spaţiul punctului de schimb valutar pot funcţiona mai multe ghişee ale aceleiaşi
entităţi.
(3)În cazul caselor de schimb valutar, în spaţiul punctului de schimb valutar nu poate
funcţiona mai mult de o entitate şi nu pot fi desfăşurate alte activităţi, cu excepţia celor
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), nici de către entitatea autorizată şi nici de către alte
persoane fizice ori juridice."

VECHI
(1) În situaţia în care entităţile înfiinţează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi
adresă, cererea de înregistrare a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb
valutar în parte, cu specificarea amplasării în spaţiul respectiv (faţă de anumite repere fixe).
(2) În situaţia în care entităţile înfiinţează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi
adresă, acestea nu pot fi înregistrate în aceeaşi locaţie.

Referitor la încetarea definitivă a activităţii de schimb,se fac noi precizări:

• Entităţile pot decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar la unul, mai multe sau la
toate punctele de schimb valutar organizate de către acestea.

În situaţia în care o entitate decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar, în toate
punctele de schimb valutar organizate, depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice,
în atenţia direcţiei de specialitate, cererea de renunţare, însoţită de motivarea acestei decizii, cu
identificarea expresă a tuturor punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii de
renunţare, codurile statistice şi autorizaţia emisă în favoarea acesteia, în original. Decizia
Comisiei referitoare la revocarea la cerere a autorizaţiei de schimb valutar se comunică entităţii
solicitante, iar originalul autorizaţiei care face obiectul deciziei, purtând menţiunea «Revocat la
cerere începând cu data comunicării», se păstrează la sediul Ministerului Finanţelor Publice, la
direcţia de specialitate. La data comunicării deciziei devin invalide şi codurile statistice aferente
punctelor de schimb valutar în cauză.
• În situaţia în care o entitate decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar în unul
sau mai multe puncte de schimb valutar, dar nu în toate punctele de schimb valutar organizate,
aceasta depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia direcţiei de
specialitate, o notificare, însoţită de motivarea deciziei, cu identificarea expresă a punctelor de
schimb valutar care fac obiectul notificării, precum şi codurile statistice aferente, în original. Se
consideră că data încetării activităţii în punctele de schimb valutar este data înregistrării
notificării la registratura Ministerului Finanţelor Publice.
• În situaţia în care o entitate autorizată să desfăşoare activitate de schimb valutar deţine un
singur punct de schimb valutar şi decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar în
cadrul acestuia, depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, alături de cererea de
renunţare, motivată, şi de codul statistic, şi originalul autorizaţiei de schimb valutar.
•

3. ORDIN nr. 2.827 din 30 octombrie 2017 privind completarea unor reglementări contabile
EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017
Data intrarii in vigoare: 07 Noiembrie 2017
în Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
se introduc conturile 5126 "Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)" şi 5127 "Conturi la bănci
în valută - TVA defalcat (A)";
în Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu completările ulterioare, se introduc conturile 5126 "Conturi
la bănci în lei - TVA defalcat (A)" şi 5127 "Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)";
în Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru
persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc conturile 5126
"Conturi la bănci în lei - TVA defalcat" şi 5127 "Conturi la bănci în valută - TVA defalcat".

4. ORDIN nr. 3.049 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului
formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte"
EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017
Data intrarii in vigoare: 14 Noiembrie 2017
•Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“,

•Formularul

se depune începând cu anul fiscal 2016.

•Formularul se va transmite organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor
contribuabililor care au obligaţia depunerii acestuia în termen de 12 luni de la ultima zi a anului
fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale.
•Prevederile se aplică şi în cazul contribuabililor ce au obligaţia depunerii formularului
„Raportul pentru fiecare ţară în parte“ şi care au optat, în condiţiile legii, pentru un exerciţiu
financiar diferit de anul calendaristic.
•Fiecare entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaţionale care îşi are rezidenţa
fiscală în România are obligaţia de a notifica până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de
raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaţionale, dar nu mai târziu de termenullimită de depunere a declaraţiei fiscale anuale privind impozitul pe profit (declaraţia 101
„Declaraţie privind impozitul pe profit“), prevăzut de actele normative în vigoare, a respectivei
entităţi constitutive pentru anul fiscal precedent, după formatul conţinut în anexa nr. 3, organul
fiscal competent din România pentru administrarea creanţelor acesteia, cu privire la calitatea
acesteia în cadrul grupului de întreprinderi multinaţionale, respectiv identitatea şi rezidenţa
fiscală ale entităţii raportoare.

Notificarea se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe
suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
•

•Prevederea de la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul entităţilor constitutive ale grupurilor de
întreprinderi multinaţionale care îşi au rezidenţa fiscală în România şi sunt obligate la plata
impozitului specific.

5.ORDIN nr. 3.159 din 1 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile
neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România,
nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare
EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017
Data intrarii in vigoare: 14 Noiembrie 2017
•Se

aprobă Procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze
în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, prevăzută în anexa
nr. 1.
•Se

aprobă modelul şi conţinutul formularului 313 "Cerere de rambursare pentru persoanele
impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în
România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene";
•Se

aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie de rambursare a taxei pe valoarea
adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze
în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene“

•Prevederile

prezentului ordin se aplică cererilor de rambursare depuse după data intrării în
vigoare a ordinului. Cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se
soluţionează potrivit ordinului în vigoare la data depunerii respectivelor cereri.
Prezentam principalele aspecte de noutate din cuprinsul acestui act normativ:
Referitor la verificările efectuate

9.3. Dispoziţiile pct. 9.2 nu sunt aplicabile cererilor de rambursare a taxei pe valoarea
adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România,
nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, care utilizează regimul special pentru serviciile
electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane
impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, potrivit art. 314 din Codul fiscal.
(9.2. De asemenea, acesta verifică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice
existenţa şi conţinutul acordurilor/declaraţiilor de reciprocitate în ceea ce priveşte rambursarea TVA
între România şi ţara solicitantului.)
10.1. În cazul în care există suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de
specialitate poate solicita, cu avizul conducătorului organului fiscal central competent,
efectuarea unei constatări la faţa locului, potrivit art. 65 din Codul de procedură fiscală, la
persoana impozabilă stabilită în România care a emis factura respectivă, precum şi la
reprezentant.
Referitor la exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat
10.2. Dacă din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă sau din informaţiile deţinute
de organul fiscal central competent pentru administrarea reprezentantului desemnat în scopul
rambursării rezultă că nu sunt respectate condiţiile prevăzute la pct. 9.1, compartimentul de
specialitate, înaintea luării deciziei de soluţionare a cererii, va asigura exercitarea de către
contribuabil a dreptului de a fi ascultat, în condiţiile prevăzute la art. 9 din Codul de procedură
fiscală.
10.3. Compartimentul de specialitate înştiinţează în scris reprezentantul desemnat în
scopul rambursării cu privire la soluţia care urmează să fie adoptată, faptele şi împrejurările
relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care
reprezentantul legal al persoanei impozabile trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii
acesta are dreptul să îşi exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la
acest drept.

10.4. Concluziile procedurii de audiere a reprezentantului legal al persoanei impozabile
sunt consemnate într-un proces-verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se
comunică persoanei impozabile.
Referitor la situaţia desemnării unui nou reprezentant
20.1. În situaţia în care, pentru solicitări de rambursare ulterioare, persoana impozabilă
nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene desemnează, în condiţiile pct. 74 din Normele
metodologice, alt reprezentant în scopul rambursării, organul fiscal central competent în
administrarea noului reprezentant atribuie un cod de înregistrare fiscală, în scopul rambursării,
diferit de codul atribuit vechiului reprezentant.

20.2. În situaţia în care, la data desemnării noului reprezentant în scopul rambursării,
cererea/cererile de rambursare TVA depusă/depuse de vechiul reprezentant nu este/nu sunt
soluţionată/soluţionate, organul fiscal central competent în administrarea vechiului reprezentant
anulează codul de înregistrare fiscală numai după soluţionarea cererii/cererilor.
Reamintim termenele de depunere şi soluţionare a formularului 313
Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt
obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii
Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile
mobile corporale care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în
România, precum și a taxei aferente importului de bunuri în România pe o perioadă de
minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni
rămasă din anul calendaristic.
•

Cererea se depune în termen de maximum 9 luni de la sfârşitul anului calendaristic în care taxa
devine exigibilă.
•

Cererea se depune în format electronic la:
- registratura organului fiscal central competent;
- poştă, prin scrisoare recomandată.

•

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoţit de formularul editat de solicitant cu
ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnat, conform
legii.
•

•Solicitările de rambursare se soluţionează în termen de 6 luni de la data la care cererea, însoţită
de documentele necesare, se primeşte de organele fiscale centrale competente, potrivit pct. 74
alin. (12) din Normele metodologice.

