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Nr. 8 / 2017 August 2017 

TITLU : Ordonanta urgenta nr. 23/2017 (publicata in M.O. 706/2017) privind 

plata defalcata a TVA. 

Acest act normativ prevede introducerea platii defalcate a taxei pe valoarea adaugata de 

catre persoanele impozabile, dpdv al TVA; principalele aspecte vizeaza: 

 persoanele obligate sa aplice sistemul de plata defalcata a TVA: 

 persoanele impozabile, dpdv al TVA – toate societatile, indiferent daca sunt sau 

nu inregistrate in scopuri de TVA; 

 institutiile publice, societati nationale, regii autonome; 

 persoanele fizice ce desfasoara activitati independente sau profesii libere, daca 

sunt inregistrate in scopuri de TVA 

 societatile neinregistrate in scopuri de TVA aplică sistemul de plata defalcata a 

TVA când achita facturile catre furnizori inregistrati in scopuri de TVA; 

 nu sunt obligate sa aplice acest sistem persoanele ce desfasoara activitati 

independente sau profesii libere ce nu sunt inregistrate in scopuri de TVA; de asemenea, 

persoanele fizice obisnuite nu sunt in sfera acestei ordonante; 

 aplicabilitatea sistemului de plata defalcata a TVA: 

 plata defalcata a TVA devine obligatorie incepand cu 1 ianuarie 2018 

pentru facturi emise si avansuri incasate dupa data de 1 ianuarie 2018; 

 sistemul este optional in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 pentru 

persoanele ce au obligatia aplicarii acestuia incepand de anul viitor; 

 reguli de aplicare pentru plata defalcata a TVA: 

 plata defalcata a TVA se aplica pentru toate operatiunile taxabile din punctul de 

vedere al TVA la care locul livrarii de bunuri sau locul prestarii de servicii se considera in 

Romania; 

 beneficiarii – instituții publice, persoane impozabile, cu exceptia persoanelor 

fizice neinregistrate si care nu au obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA, vor plati 

TVA aferente operatiunilor taxabile in contul distinct de TVA al furnizorului/ prestatorului 

(regula de baza); 

 nu se aplica sistemul de plata defalcata a TVA pentru: 

 tranzactiile la care beneficiarul este obligat la plata TVA prin metoda de 

simplificare (taxare inversa); 

 regimurile speciale de TVA – regimul bunurilor second - hand, regimul 

agentiilor de turism, regimul special pentru agricultori; 

 in cazul platilor partiale sau avansurile achitate, fiecare suma achitata se va 

considera ca avand inclusa si TVA, iar pentru aceasta se va aplica metoda sutei majorate 

pentru determinarea TVA de achitat separat; 

 in cazul platilor partiale aferente unor operatiuni taxabile, dar cu cote diferite de 

TVA, are prioritate regimul normal de taxare in ordinea descrescatoare a cotelor; 

 in cazul incasarilor cu numerar (inclusiv substitute de numerar – ex.: tichete de 

masa) sau prin carduri bancare, persoanele impozabile au obligația sa depuna in contul 

de TVA propriu suma reprezentand TVA aferenta livrarilor de bunuri/ prestarilor de servicii - 

termenul de depunere a TVA in contul de TVA este de 7 zile lucratoare; 

 daca incasarile in numerar sunt mai mari decat platile, se va depune in contul de 

TVA diferenta intre TVA aferenta incasarilor si TVA aferenta platilor, in termen de 7 zile 

lucratoare (situatia inversa nu a fost reglementata); 
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 deschiderea si utilizarea conturilor de TVA: 

 instituțiile publice inregistrate in scopuri de TVA vor deschide conturile de TVA la 

unitatile de Trezorerie ale statului; 

 persoanele impozabile ce au de incasat sume de la autoritati publice vor 

deschide contul de TVA la trezoreria statului; 

 la institutiile de credit sau la trezorerie vor deschide cont de TVA persoanele 

impozabile pentru tranzactiile cu entitatile private; 

 contribuabilii care aplica sistemul de plata defalcata a TVA sunt obligati sa aiba 

deschis cel putin un cont de TVA pentru incasarea si plata de TVA; 

 sumele accumulate in contul de TVA vor putea fi utilizate numai pentru un numar 

limitat de situatii, precum efectuarea de plati catre bugetul de stat, efectuarea platii TVA in 

contul TVA al furnizorilor/ prestatorilor; 

 pentru utilizarea sumelor din contul de TVA, cu exceptia anumitor situatii 

specifice, va fi necesara aprobarea prealabila a A.N.A.F, fiind prevazut un termen maxim 

de 3 zile lucratoare pentru solutionarea acestei aprobari in sensul transferului sumelor din 

contul de TVA in contul curent; 

 contul de TVA poate fi executat silit pentru: 

 plata TVA datorata bugetului de stat; 

 plata a altor obligatii bugetare restante existente in evidentele fiscale ale 

organelor fiscale centrale; 

 TVA aferenta unor achizitii de bunuri si / sau servicii in baza unor titluri 

executorii, potrivit legii; 

 alte aspecte: 

 sunt prevazute contraventii dupa acordarea unei perioade de gratie pentru 

efectuarea de corectii; astfel: 

 plata eronata de TVA intr-un alt cont decat cel al furnizorului/ 

prestatorului va putea fi corectata in termen de 7 zile lucratoare, fara a exista 

riscul unor amenzi/ penalitati; 

 daca eroarea nu a fost corectata in termenul de mai sus, se va aplica o 

amenda in cuantum de 0,06%/zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 zile; 

 dupa termenul de 30 zile: 

 pentru nevirarea in contul de TVA al furnizorului/ debitarea eronata a 

contului TVA, se va aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA 

 pentru nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al 

titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului 

furnizorului din alt cont decat contul de TVA, se va aplica o amenda de 

10% din suma reprezentand TVA; 

 se acorda facilitati pentru persoanele platitoare de impozit pe profit si 

microintreprinderile ce opteaza pentru plata defalcata a TVA incepand cu 1 octombrie 

2017, respectiv: 

 bonificatie de 5% ce se aplica la urmatoarea baza de calcul: 

 impozitul pe venitul microintreprinderii aferent trimestrului IV 2017; 

 impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2017 pentru contribuabilii 

platitori de impozit pe profit prin plati anticipate trimestriale egale; 

 pentru o patrime din impozitul pe profit al anului 2017 pentru 

contribuabilii platitori de impozit pe profit ce determina impozitul in 

sistem real; 

 anularea penalitatilor de intarziere aferente TVA daca contribuabilii au 

datorii la bugetul de stat reprezentand TVA de plata la data de 30 septembrie 2017. 

TITLU : Ordonanta urgenta nr. 60/2017 (publicata in M.O. 648/2017) pentru  

modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. 

Principalele modificari aduse Legii nr. 448/2006 vizeaza: 

 dublarea contributiei operatorilor economici pentru neincadrarea persoanelor cu 

handicap; 

 este eliminata posibilitatea compensarii sumelor datorate pentru aceasta contributie 

cu achizitii de bunuri si servicii de la unitatile protejate. 

Acest act normativ se aplica incepand cu 1 septembrie 2017. 

CUPRINS (continuare): 

Ord. 2399 / 2017 – 

Aprobarea Procedurii 

privind depunerea şi 

soluţionarea cererii pentru 

aplicarea dispoziţiilor art. 

111 alin. (2) lit. e) din 

Legea nr. 227/2015, in 

cazul in care darea in 

plata se face pe cale 

judecatoreasca, a 

Procedurii de anulare şi 

restituire, la cererea 

persoanei fizice, a 

impozitului pe venitul din 

transferul dreptului de 

proprietate imobiliara din 

patrimoniul personal şi 

accesoriilor aferente 

acestuia, potrivit 

prevederilor art. III din 

O.U.G. nr. 32/2016 

pentru completarea Legii 

nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal şi 

reglementarea unor 

masuri financiar-fiscale, 

precum şi a modelului şi 

conţinutului unor 

formulare 

7 

Ord. 1673 / 2017 - 

Modificarea Ordinului nr. 

2.874/2016 privind 

reglementarea procedurii 

de monitorizare a 

implementarii prevederilor 

O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanta 

corporativa a 

intreprinderilor publice 

7 

O.G. 19 / 2017 - 

Modificarea Legii nr. 

672/2002 privind auditul 

public intern si pentru 

prorogarea termenului 

prevazut la art. III pct. 1 

din Legea nr. 191/2011 

pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 

672/2002 privind auditul 

public intern 

8 
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TITLU :  Ordin nr. 2326/2017 (publicat in M.O. 649/2017) privind declaratiile 

fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme 

electronice de transmitere la distanta. 

 

Acest act normativ a introdus obligativitatea transmiterii in forma electronica, prin intermediul 

internetului (portal e-guvernare.ro), a urmatoarelor declaratii fiscale intocmite incepand cu 

obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018, indiferent de forma de organizare a 

contribuabilului (societate, ONG, persaona fizica): 

 100 –  Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 

 101 - Declaratie privind impozitul pe profit 

 120 - Decont privind accizele 

 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de 

noroc si castigurile / pierderile din investitii, pe beneficiari de venit; 

 207 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa / veniturile scutite, pe 

beneficiari de venit nerezidenti 

 208 - Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 

imobiliare din patrimoniul personal 

 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata 

 301 - Decont special de taxa pe valoarea adaugata 

 307 - Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea / corectia ajustarilor / 

regularizarea taxei pe valoarea adaugata 

 311 - Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre 

persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a 

fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 390 VIES - Declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile 

intracomunitare 

 394 - Declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe 

teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA 

 710 - Declaratie rectificativa. 

TITLU :  Ordonanta urgenta nr. 53/2017 (publicata in M.O. 644/2017) pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. 

 

Acest act normativ aduce o serie de modificari importante Codului muncii, printre care 

amintim: 

 s-a modificat termenul de incheiere a actelor aditionale – orice act aditional pentru 

diverse modificari contractuale care apar vor trebui incheiate si raportate in REVISAL inainte 

de a produce efecte, adica cu o zi inainte de data intrarii in vigoare; 

 s-au introdus noi fapte considerate ca munca nedeclarata, respectiv sanctiuni marite; in 

acest sens, urmatoarele situatii vor fi asimilate muncii nedeclarate: 

 primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de 

munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii; 

 primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in 

registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii; 

 primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contracul 

individual de munca suspendat; 

 primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul 

contractelor individuale de munca cu timp partial. 

 sanctiunile pentru munca nedeclarata au crescut la 20.000 lei pentru fiecare persoana 

identificata, respectiv 10.000 lei pentru munca prestata in afara programului de lucru pentru 

salariatii cu timp partial; 

 introducerea obligativitatii angajatorului de a pastra la locul de munca a salariatilor o 

copie a contractului individual de munca care presteaza activitate in acel loc; 

 introducerea obligativitatii angajatorului de a institui o evidenta a activitatii zilnice a 

salariatilor mai detaliata decat cea ceruta pana la aparitia acestui act normativ, prin 

consemnarea orei de incepere, respectiv terminare a programului de munca pentru fiecare 

salariat in parte. 
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TITLU :  Ordonanta nr. 25/2017 (publicata in M.O. 706/2017) pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Acest act normativ aduce noi modificari Codului fiscal, printre care amintim: 

 referitor la impozitul pe profit: 

 se introduc in categoria cheltuielilor deductibile limitat, cheltuielile cu valoarea 

creantelor instrainate (sau cesionate), care devin deductibile in proportie de 30% din 

valoarea creantelor cesionate; 

 referitor la impozitul pe venituri independente: 

 sunt aduse clarificari referitoare la definirea veniturilor din activitati independente, 

in sensul in care aceste venituri, cu exceptia celor provenite din drepturile de proprietate 

intelectuala, se considera ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite din 

Romania sau din strainatate;  

 veniturile din drepturi de proprietate intelectuala vor fi considerate ca fiind obtinute 

din Romania, doar daca sunt primite de la un platitor de venit din Romania sau de la un 

nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit in Romania; 

 referitor la impozitul pe veniturile din salarii: 

 sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente 

desfasurate la bordul aeronavelor operate in trafic international devin venituri scutite de la 

plata impozitului pe veniturile din salarii; 

 referitor la impozitul pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor: 

 se introduce obligativitatea contribuabililor care obtin astfel de venituri, atat in 

cazul impozitarii pe baza normei anuale de venit, cat si in sistem real, in cazul incetarii sau 

suspendarii temporare a activitatii in cursul anului, sa notifice acest eveniment organelor 

fiscale competente in termen de 30 zile de la data producerii acestuia in scopul recalcularii 

platilor stabilite in contul impozitului anual datorat; 

 referitor la impozitul pe veniturile din alte surse: 

 s-a clarificat prevederea referitoare la impozitarea contribuabililor care realizeaza 

venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi retinut la sursa, cat si pentru veniturile 

obtinute ca urmare a cesiunii de creante, atat de catre cedent, cat si de catre cesionar 

 referitor la contributiile sociale: 

 s-au exclus in baza de calcul a tuturor contributiilor sociale, serviciile medicale 

furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 

400 euro/ salariat/ an, cumulat cu valoarea primelor de asigurare voluntara de sanatate 

(incepand cu 15 septembrie 2017); 

 ar fi de precizat faptul ca serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, 

platite de angajator pentru angajat, nu trebuie sa faca parte din pachetul de baza asigurat de 

stat in baza platii contributiei de asigurari sociale de sanatate (conform art. 347, lit. „h” din 

Legea nr. 95/2006); 

 referitor la impozitul pe reprezentanta: 

 s-a modificat cuantumul impozitului pe reprezentanta de la 4.000 euro la 18.000 

lei/ an; 

 s-a modificat termenul de declarare si plata: noile termene, valabile incepand cu 1 

ianuarie 2018, sunt, fie ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului de impunere, sau in 

termen de 30 zile de la data la care este infiintata reprezentanta;   

 referitor la accize: 

 s-au marit accizele in cazul benzinei cu/ fara plumb, cat si a motorinei (0,16 lei/ 

litru, la 15.09.2017, respectiv 0,16 lei/ litru, la 01.10.2017). 

TITLU :  Ordonanta urgenta nr. 55/2017 (publicata in M.O. 644/2017) pentru  

modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara 

pentru cresterea copiilor. 

 

Acest act normativ aduce o serie de modificari reglementarilor referitoare la concediul si 

indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor; cea mai importanta modificare vizeaza 

plafonarea valorii maxime a indemnizatiei primite de parintele care beneficiaza de concediul 

pentru cresterea copilului la suma de 8.500 lei, incepand cu indemnizatiile aferente lunii 

septembrie 2017. 
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TITLU :  Ordonanta nr. 30/2017 (publicata in M.O. 708/2017) pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala. 

 

Acest act normativ aduce modificari Codului de procedura fiscala; cele mai importante 

modificari se refera la urmatoarele aspecte: 

 referitor la domiciul fiscal: 

 modificarea sediului social, in cazul in care acesta este si domiciliu  fiscal, va 

determina si modificarea domiciliului fiscal, din oficiu, fara a fi necesara derularea altor 

formalitati la A.N.A.F. in sensul modificarii domiciliului fiscal; transferul dosarului fiscal, in 

acest caz, se va efectua in maxim 15 zile lucratoare de la data consemnarii modificarilor 

privind sediul social/ domiciliul; 

 referitor la depunerea declaratiei fiscale: 

 in situatia in care contribuabilul depune declaratii fiscale la un organ fiscal 

necompetent, declaratiile vor fi considerate a fi depuse la data inregistrarii acestora la organul 

fiscal necompetent, urmand ca acestea sa le transmita catre organul fiscal competent in termen 

de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii;  

 referitor la obligativitatea prezentarii documentelor in limba romana sau 

insotite de traduceri autorizate: 

 se introduc sanctiuni in situatia in care petitiile, documentele justificative, 

certificatele sau inscrisurile redactate intr-o limba straina sunt depuse fara a fi insotite de 

traduceri in limba romana – in acest sens, la solicitarea organului fiscal, contribuabilul are 

obligatia sa depuna traduceri autorizate ale documentelor mentionate; 

 referitor la comunicarea actului administrativ fiscal: 

 este introdusa o exceptie de la regula comunicarii actului administrativ pe suport 

hartie prin posta, respectiv posibilitatea comunicarii actului administrativ fiscal direct la 

domiciliul fiscal al contribuabilului, prin intermediul angajatilor proprii ai organului fiscal; 

 daca destinatarul actului refuza primirea actului sau nu este gasit la domiciliul 

fiscal, organul fiscal va afisa pe usa acestuia o instiintare – contribuabilul / platitorul este in 

drept sa se prezinte la sediul organului fiscal emitent in maxim 15 zile de la data afisarii 

instiintarii pentru a i se comunica actului, in caz contrar actul considerandu-se a fi comunicat la 

implinirea acestui termen; 

 referitor la inregistrarea fiscala a nerezidentilor: 

 este introdusa obligatia institutiilor de credit de a solicita organelor fiscale 

atribuirea numarului de identificare fiscala/codul de inregistrare fiscala pentru 

persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu detin cod de identificare 

la momentul la care acestea solicita deschiderea unui cont bancar sau inchirierea unei casete 

de valori; 

 referitor la declararea sediilor secundare: 

 este mentinuta obligatia contribuabilului de a declara la organul fiscal central 

infiintarea sediilor secundare in termen de 30 de zile, fie de la data inregistrarii/ mentionarii 

acestora la registrul comertului sau in alte registre in care a fost inregistrata entitatea care le-a 

infiintat, fie de la data actului de infiintare in toate celelalte cazuri in care nu este aplicabila 

prima varianta; 

 referitor la inspectia fiscala: 

 apar urmatoarele modificari: 

 organul fiscal va putea selecta perioadele care vor fi supuse inspectiei 

fiscale, in functie de riscul fiscal identificat – inspectia fiscala va putea fi extinsa si asupra 

celorlalte perioade fiscale neverificate, cu respectarea termenului de prescriptie; 

 nu se vor putea desfasura in mod concomitent, un control inopinat si o 

inspectie fiscala, pentru aceleasi operatiuni si obligatii fiscale, cu exceptia situatiei in care in 

alte proceduri sunt necesare constatari in legatura cu operatiuni si obligatii fiscale supuse unei 

inspectii fiscale in derulare; 

 se introduce posibilitatea ca activitatea desfasurata de organul fiscal central sau 

local cu ocazia efectuarii unui control fiscal sa fie reprezentata si de actiuni de prevenire si 

conformare; 

 referitor la declaratiile fiscale rectificative: 

 se introduce o prevedere noua referitoare la creantele administrate de organul 

fiscal central pentru care contribuabilul/ platitorul depune declaratii rectificative in legatura cu 

diferente din obligatii fiscale principale – termenul de plata pentru aceste diferente va fi data 

depunerii declaratiei rectificative la organul fiscal; 
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 referitor la penalitatile de intarziere: 

 se clarifica nonaplicarea simultana a penalitatii de intarziere pentru obligatiile 

fiscale principale pentru care se datoreaza penalitatea de nedeclarare; 

 referitor la regimul inactivilor/ reactivatilor: 

 se introduce o noua situatie in care un contribuabil/ platitor persoana juridica sau 

entitate fara personalitate juridica devine inactiv, respectiv conttribuabilii pentru care s-a 

deschis procedura insolventei in forma simplificata, au intrat in faliment sau pentru care s-a 

prenuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare si nu s-au indeplinit nicio obligatie 

declarativa pe parcursul unui semestru calendaristic;  

 referitor la esalonarea la plata: 

 apar o serie de modificari referitoare la prelungirea unor termene in favoarea 

contribuabilului, precum si posibilitatea de a solicita si aproba plata diferentiata a ratelor de 

esalonare; 

 apare posibilitatea debitorului sa faca o cerere privind mentinerea esalonarii a 

carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii unor conditii specifice, o singura data 

intr-un an de esalonare, in anumite conditii precizate in actul normativ; 

 este eliminata posibilitatea acordarii esalonarii la plata a obligațiilor fiscale, de a 

caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar cum 

ar fi accizele; 

 referitor la preluarea obligatiei fiscale: 

 este introdusa o prevedere referitoare la raspunderea contribuabililor care 

desfasoara o profesie liberala (libera) pentru obligatiile fiscale, ca urmare a exercitarii acestei 

profesii, cu bunurile patrimoniului de afectiune – in situatia in care aceste bunuri nu sunt 

suficiente pentru recuperarea creantei, organele fiscale pot urmari si celelalte bunuri ale 

contribuabilului; 

 referitor la raspunderea solidara: 

 se introduce un nou caz de atragere a raspunderii solidare cu debitorul, respectiv 

emitentul scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie ori institutia care a confirmat 

scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie, in cazul in care acesta nu a virat, 

potrivit legii, sumele de bani in conturile de venituri bugetare la solicitarea organului fiscal; 

 de asemenea, pentru obligatiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a 

solicitat deschiderea procedurii insolventei raspund solidar cu acesta si persoanele care au 

determinat cu rea-credinta acumularea si sustragerea de la plata acestor obligatii; 

 referitor la masuri asiguratorii: 

 daca debitorul nu prelungeste perioada de valabilitate a garantiilor constituite cu 

scopul de a fi ridicate masurile asiguratorii, organul fiscal va avea posibilitatea sa execute 

garantiile in ultima zi de valabilitate a acestora; 

 este diminuat termenul de infiintare a popririi asupra sumelor din conturile bancare 

la 15 zile; 

 referitor la garantii: 

 se introduce posibilitatea  garantarii obligatiilor fiscale printr-o scrisoare de 

garantie bancara emisa de o institutie financiara nebancara inscrisa in registrele B.N.R. pentru 

emiterea de garantii; 

 referitor la executarea silita: 

 executarea silita se va suspenda sau nu va incepe pentru creantele fiscale stabilite 

printr-o decizie emisa de organul fiscal in cazul in care debitorul notifica organului fiscal, 

ulterior comunicarii deciziei, intentia sa de a depune o scrisoare de garantie sau polita de 

asigurare -  in aceasta perioada creantele fiscale stabilite prin decizia de impunere emisa de 

organul fiscal nu vor putea fi stinse; 

 daca debitorul nu depune scrisoarea de garantie sau polita de asigurare in termen 

de 45 de zile de la data comunicarii deciziei, executarea silita continua sau incepe, conform 

legii; 

TITLU :  Ordonanta nr. 20/2017 (publicata in M.O. 705/2017) pentru 

reglementarea unor masuri fiscal - bugetare si modificarea si prorogarea unor termene. 

Acest act normativ aduce modificari O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; sunt modificate termenele de 

introducere a noilor aparate de marcat electronice fiscale care vor fi conectate la serverele 

A.N.A.F.; noile aparate de marcat vor trebui sa fie echipate cu dispozitiv de memorare a 

jurnalului electronic, cuprind un modul fiscal, prin care controleaza memoria fiscala,  

dispozitivul de imprimare, afisajul client, dispozitivul de salvare externa, cat si dispozitivul de 

comunicatie externa care vor permite integrarea intr-un sistem informatic. 
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Avizele valabile pentru distributia caselor de marcat actuale acordate distribuitor autorizati isi 

vor mentine valabilitatea pana la data expirarii, cel tarziu data de 31 iulie 2018. 

Incepand cu 1 aprilie 2018 vor fi autorizati numai distribuitorii de aparate de marcat 

electronice fiscale care cuprind specificatiile de mai sus (jurnal electronic, interconectare 

servere A.N.A.F.). 

Incepand cu 1 iunie 2018, contribuabilii mari si mijlocii vor fi obligati sa utilizeze 

doar casa de marcat care contin specificatiile enuntate. Incepand cu 1 august 2018, vor 

intra in categoria operatorilor economici obligati la utilizarea noilor case de marcat si 

contribuabilii mici. 

S-au modificat, de asemenea, si valorile amenzilor aplicate in anumite situatii prevazute de 

lege. 

TITLU :  Ordin nr. 2399/2017 (publicat in M.O. 681/2017) pentru aprobarea 

Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 

111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, in cazul in care darea in plata se face 

pe cale judecatoreasca, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei 

fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliara din 

patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din 

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor masuri financiar-fiscale, 

precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. 

Acest act normativ reglementeaza procedura de scutire de impozit pentru situatiile in care 

darea in plata a imobilelor se realizeaza prin intermediul deciziilor adoptate prin instanta de 

judecata, precum si procedura de restituire a impozitului, daca a fost impus anterior intrarii in 

vigoare a O.U.G. nr. 32/2016. 

Pentru a beneficia de scutire, persoanele fizice au obligatia de a depune la organul fiscal 

competent, in termen de 90 zile de la data comunicarii hotararii judecatoresti, formularul 

“Cerere privind aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 227/2015”; pe 

langa aceasta cerere, solicitantii trebuie sa mai prezinte un certificat eliberat de Centrul 

National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale (C.N.A.R.N.N.), din care sa 

rezulte ca hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a realizat darea in plata s-a 

inregistrat in Registrul national de evidenta a actelor de dare in plata si ca nu au mai fost 

inregistrate si alte acte de dare in plata (doar prima dare in plata poate beneficia de scutire). 

Conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea scutirii sunt: 

1. hotararea judecatoreasca prin case s-a incuviintat darea in plata trebuie sa fie 

definitiva; 

2. hotararea definitiva trebuie inregistrata cat mai repede la  Registrul national de 

evidenta a actelor de dare in plata (maxim 30 zile); 

3. sa depuna cererea de scutire la organul fiscal competent in cel mult 90 zile de 

la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. 

Organul fiscal are obligatia sa solutioneze cererile depuse in termen de 45 zile de la 

inregistrarea acestora. 

TITLU :  Ordin nr. 1673/2017 (publicat in M.O. 705/2017) pentru modificarea 

Ordinului nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a 

implementarii prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice. 

Principala noutate consta in informatiile transmise de entitatile care exercita calitatea de 

autoritate publica tutelara prin formularul S1100 care vor cuprinde in mod obligatoriu datele 

inscrise in anexele formularului: 

 Anexa 1 – „Monitorizarea aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 109/2011” 

 Anexa 2 – „Monitorizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai 

intreprinderilor publice” 

 Anexa 3 – „Lista administratorilor intreprinderilor publice” 
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TITLU :  Ordonanta nr. 19/2017 (publicata in M.O. 703/2017) pentru 

modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si pentru prorogarea 

termenului prevazut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. 

 

Acest act normativ modifica legea privind auditul public intern (Legea 672/2002); 

modificarile se refera la urmatoarele aspecte: 

 sunt redefinite notiunile de „cooperare pentru asigurarea activitatii de audit public 

intern in entitatile publice locale”, respectiv „dobandirea competentelor”; 

 modificarea modului de recunoastere a competentelor profesionale dobandite de 

auditorul public intern, prin introducerea unei testari grila de catre Ministerul Finantelor Publice 

prin Unitatatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, in baza caruia se emit 

certificate de atestare necesare pentru derularea activitatii auditorilor; 

 modificarea situatiilor in care certificatele de atestare pot sa-si piarda valabilitatea; 

 pentru persoanele incadrate pe functia de auditor intern, dupa data intrarii in vigoare a 

acestui act normativ, se stabileste un termen de 2 ani de la ocuparea postului pentru obtinerea 

certificatului de atestare – in caz contrar, auditorii interni in cauza nu vor mai putea coordona 

sau superviza misiuni de audit public intern; 

 pentru auditorii interni din entitatile publice, aflati in functie la data intrarii in vigoare a 

acestui act normativ, s-a prelungit termenul stabilit in Legea nr. 191/2011 pentru obtinerea 

certificatului de atestare cu inca sase ani (respectiv pana in anul 2023); 

 este abrogata prevederea referitoare la posibilitatea persoanelor fizice, altele decat 

auditorii interni, care solicita obtinerea certificatului de atestare, sa li se aplice aceleasi 

conditii de acordare, mentinere sau pierdere a valabilitatii certificatului stabilite pentru 

auditorii interni din entitatile publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


