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TITLU : Hotarare nr. 284/2017 (publicata in M.O. 266/2017) pentru 

modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016. 

Acest act normativ aduce o serie de modificari normelor de aplicare a Codului fiscal in 

urma ultimelor modificari legislative ale acestuia; cele mai importante aspecte vizeaza: 

 referitor la impozitul specific – sunt preluate cele mai importante aspecte legate 

de aplicarea acestui impozit, introduse prin Ordinul nr. 464/2017 (normele de aplicare a 

Legii 170/2016 privind impozitul specific); 

 referitor la impozitul pe profit: 

 scutirea de impozit pentru profitul reinvestit in achizitionarea dreptului de 

utilizare a programelor informatice este aplicabila pentru achizitiile realizate ulterior 

datei de 1 ianuarie 2017; 

 este prezentat un exemple referitor la modul de determinare a cheltuielilor 

nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile in situatia in care nu se pot identifica 

direct din evidenta contabila (respectiv veniturile neimpozabile din dividende carora 

li se aloca o cota parte din cheltuielele de conducere si administrare, care devin 

nedeductibile fiscal); 

 referitor la impozitul pe veniturile microintreprinderilor: 

 nonaplicabilitatea impozitului specific de catre microintreprinderi, chiar daca 

acestea desfasoara activitati vizate de impozitul specific; 

 entitatile platitoare de impozit pe profit la finele lunii ianuarie 2017 nu aplica 

regimul microintreprinderilor, chiar daca au realizat totalul veniturilor la 

31.12.2016 mai mic de 500.000 euro, dar au capital social minim de 45.000 lei; 

 se clarifica modul de acoperire a pierderii fiscale inregistrata in perioada 1 

ianuarie - 31 ianuarie 2017 de catre contribuabilii care, incepand cu 1 februarie 

2017, aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor; 

 sunt modificate prevederile referitoare la numarul de salariati si procedura de 

calcul a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, functie de numarul de salariati 

– in acest context, microintreprinderile care nu au salariati, dar angajeaza un 

salariat, in scopul aplicarii cotei reduse de impozit (1%, incepand cu 01.01.2017), 

vor fi nevoite sa incheie cu salariatul respectiv un contract individual de munca pe 

durata nedeterminata/ determinata pe o perioada de minim 12 luni; 

 referitor la impozitul pe venit: 

 se aduc o serie de clarificari pentru scutirea de impozit pe venit aplicabila 

salariatilor societatilor cu activitati sezoniere care aplica impozitul specific; 

 impozitul aplicabil vanzarilor de imobile (3%, incepand cu 01.01.20.17) se 

aplica la diferenta dintre valoarea tranzactiei si plafonul neimpozabil de 450.000 

lei, iar valoarea tranzactiei nu include taxa pe valoarea adaugata, daca acesta 

taxa este aplicabila; 

 referitor la contributiile sociale obligatorii: 

 se clarifica modul de incadrare a bazei anuale de calcul al contributiei la 

sanatate in plafonul minim reprezentand valoarea a 12 salarii de baza minime brute 

pe tara, in contextul cumularii veniturilor din salarii, din investitii si/sau din alte 

surse; 
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 referitor la taxa pe valoarea adaugata: 

 sunt introduse explicatii si exemple pentru reinregistrarea in scopuri de TVA, 

dupa anularea anterioara a codului de inregistrare, asa incat sa se poata aplica 

deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor din perioada in care codul de TVA a fost  

anulat si sa se emita facturi pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in 

perioada respectiva; 

 se modifica modul de calcul a perioadei in care se poate efectua ajustarea TVA 

in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate 

incasa ca urmare a falimentului beneficiatului/ punerii in aplicare a unui plan de 

reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca (art. 286, lit. „d” 

din Codul fiscal); 

 sunt prezentate exemple pentru ajustarea de TVA aferenta bunurilor de capital. 

TITLU : Lege nr. 107/2017 (publicata in M.O. 376/2017) pentru modificarea 

art. 456 alin. 1 lit. „d” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Acest act normativ reprezinta reformularea articolului din Codul fiscal care vizeaza scutirea 

de impozit pe cladiri care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult ce apartin cultelor 

religioase recunoascute oficial, asociatiilor religioase si componentelor locale ale acestora, 

precum si casele parohiale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. 

TITLU : Ordin nr. 1381/2017 (publicat in M.O. 342/2017) privind modificarea 

Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului si 

continutului unor formulare de inregistrare/ anulare a inregistrarii in scopuri de 

taxa pe valoarea adaugata. 
Acest act normativ modifica modelul si continutul a doua formulare utilizate in scopul 

inregistrarii in scopuri de TVA sau pentru obtinerea codului special de TVA, respectiv: 

 Formular 091 – Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/ Declaratie de mentiuni 

a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii, precum si 

pentru agricultorii care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri; 

 Formular 098 – Cererea de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. 1 

lit. „a” din Codul fiscal. 

TITLU : Ordin nr. 1382/2017 (publicat in M.O. 342/2017) privind modificarea 

anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 3698/2015 pentru aprobarea 

formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii 

fiscale care formeaza vectorul fiscal. 
Acest act normativ modifica formularul (010) utilizat pentru declararea datelor de 

identificare a contribuabilului si a taxelor si contributiilor care fac parte din vectorul fiscal. 

Cea mai importanta modificare vizeaza introducerea declararii persoanei/ societatii care 

raspunde de conducerea contabilitatii entitatii; in acest sens, se solicita: *numele/ 

denumirea persoanei care realizeaza activitatea contabila (economist angajat ca salariat 

sau membru C.E.C.C.A.R.), numarul si data contractului, numarul autorizatiei C.E.C.C.A.R., 

dupa caz. 

Declararea noilor informatii trebuie realizata cu prima ocazie cu care se aduc completari/ 

modificari ale datelor inscrise in vectorul fiscal, nefiind necesara o redepunere a 

formularului 010 doar pentru declararea aspectului aminitit. 

TITLU : Ordin nr. 1546/2017 (publicat in M.O. 401/2017) pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului 

fiscal”. 
Odata cu modificarea Codului fiscal (O.U.G. nr. 84/2016), au fost reglementate situatiile 

in care entitatile pot reveni la anul calendaristic, respectiv situatiile de modificare a 

perioadei unui an fiscal deja modificat. Din aceste considerente, legiuitorii au adus 

modificari formularului utilizat in acest sens (014) – Notificare privind modificarea anului 

fiscal, incepand cu anul 2017. 

TITLU : Ordin nr. 121/2017 (publicat in M.O. 399/2017) privind acordarea de 

consiliere metodologica (emitent: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice) 

Acest act normativ reglementeaza infiintarea Directiei generale reglementare, coordonare 

metodologica si suport operational (D.G.R.C.M.S.O.) in cadrul Agentiei Nationale pentru 

Achizitii Publice; aceasta directie va emite interpretari ale legislatiei din domeniu pentru: 

*autoritati/ entitati contractante si/ sau *entitatile juridice fara calitate de autoritate 

contractanta, care au obligatia punerii in aplicare a prevederilor legislative din domeniul 

achizitiilor publice (Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016, Legea nr. 100/2016, 

respectiv Legea nr. 101/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


