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MONITOARE OFICIALE
CUPRINZÂND APARIŢII LEGISLATIVE CU INCIDENŢĂ FISCALĂ

februarie 2019    
                                                                             

Monitorul Oficial
numărul 85 din 4
februarie 2019

 Decizia Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 72/2018 

   În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 102 alin. (1) teza I şi a II-a din
Legea nr. 85/2014, cererile de admitere a creanţelor, formulate de creditorii cu
creanţe  anterioare  datei  de  deschidere  a  procedurii,  alţii  decât  salariaţii,
trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere
a  procedurii  şi  înregistrate  într-un  registru  care  se  va  păstra  la  grefa
tribunalului.

Monitorul Oficial
numărul 87 din 4
februarie 2019

  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  103/2019
privind  modificarea  şi  completarea  Ordinului ministrului
finanţelor  publice  nr.  923/2014  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  generale  referitoare  la  exercitarea  controlului
financiar  preventiv  şi  a  Codului  specific  de  norme
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de
control financiar preventiv propriu

Au fost introduse trei numere curente în Anexa privind “Angajamente legale
din care rezultă direct sau indirect, obligaţii de plată”, respectiv:
-Contract de parteneriat public-privat;
-Act adiţional la contractul de parteneriat public privat;
-Act adiţional la contractul / decizia/ ordinul de finanţare.

Rectificare

În cuprinsul Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
nr.  35/2019 pentru aprobarea modelului  de Notificare -  titlu  executoriu  şi  a
Procedurii  privind  modalitatea  de  notificare  a  operatorilor  economici  -
organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la
art.  10 alin.  (4)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2019, se face următoarea rectificare:
    - în anexa nr. 1, la modelul de "Notificare - titlu executoriu", după tabel se va
citi: "Accesoriile vor fi calculate începând cu ziua imediat următoare termenului
de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, potrivit Legii nr.
207/2015."

Monitorul Oficial
numărul 94 din 6
februarie 2019

Legea  nr.  1/2019 pentru  ratificarea  Acordului  de
parteneriat  economic  dintre  statele  CARIFORUM,  pe  de  o
parte,  şi  Comunitatea  Europeană  şi  statele  membre  ale
acesteia,  pe  de  altă  parte,  semnat  la  Bridgetown  la  15
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octombrie 2008
 Se ratifică Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de
o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă
parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008.

Monitorul Oficial
numărul 98 din 7
februarie 2019

 Ordinul  Preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  de
Reglementare  în  Domeniul  Energiei  nr.  5/2019 privind
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013
pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi
sancţionare  a  abaterilor  de  la  reglementările  emise  în
domeniul energiei

Regulamentul  stabileşte  regimul  de  constatare,  notificare  şi  sancţionare  a
abaterilor de natură contravenţională constatate în activitatea de investigaţii
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei
angro de energie (REMIT).
 În caz de neprezentare a documentului  prin care se face dovada achitării
amenzii  stabilite  prin  procesul-verbal,  ANRE  transmite  copia  acestuia  la
organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a
căror  rază  teritorială  îşi  are  domiciliul  sau  sediul  contravenientul,  spre
executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare
ori,  după  caz,  dispozitivul  hotărârii  judecătoreşti  definitive  prin  care  s-a
soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a
devenit  definitivă,  spre  executare,  conform  anexei  nr.  5 la  prezentul
regulament.
  În cazul în care contravenientul a formulat  plângere împotriva procesului-
verbal prin care a fost aplicată sancţiunea contravenţională, ANRE transmite,
la  finalizarea  procedurii  judiciare,  organelor  de  specialitate  ale  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  copia  hotărârii  judecătoreşti  rămase
definitivă,  în  cazul  respingerii  acţiunii  contravenientului  sau  al  reducerii
cuantumului amenzii aplicate.

Monitorul Oficial
numărul 104 din

11 februarie
2019

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 86/2018 

  În  interpretarea art.  120  alin.  (1)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare - în forma republicată la 31 iulie 2007 - majorările de întârziere au
caracterul unor sancţiuni fiscale.
    În privinţa majorărilor de întârziere reglementate în perioada 2007 - 1 iulie
2010 se poate aplica principiul proporţionalităţii, astfel cum Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene a reţinut în Hotărârea din 9 iulie 2015, pronunţată în Cauza
C-183/14 Salomie şi Oltean.
    În interpretarea art. 120 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.  92/2003,
astfel  cum a fost  modificat  prin  art.  I  pct.  10  din Ordonanţa  de urgenţă  a
Guvernului  nr.  39/2010,  aprobată  prin  Legea nr.  46/2011,  dobânzile  nu au
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caracterul unor sancţiuni fiscale.
    În privinţa dobânzilor nu se poate aplica principiul proporţionalităţii, astfel
cum Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut în Hotărârea din 9 iulie
2015, pronunţată în Cauza C-183/14 Salomie şi Oltean.

Monitorul Oficial
numărul 109 din

12 februarie
2019

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală  nr.  114/2019 pentru  aprobarea  Procedurii  de
înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului
şi  conţinutului  formularului  "Cerere  de  înregistrare  a
contractelor de locaţiune"

Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune şi modelul şi
conţinutul formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune".
Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot  fi
înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
 Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune "Cererea de
înregistrare a contractelor de locaţiune", însoţită de o copie a contractului de
locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator
prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi prin semnătura acestuia.
  Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la
organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator.
  Cererea,  însoţită  de  copia  contractului  de locaţiune,  se  depune direct  la
registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă.
   Modificarea sau încetarea contractului  de locaţiune pot  fi  înregistrate de
locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată
în  formular  căsuţa  "Modificare"  sau  "Încetare",  după  caz,  însoţită  de
documentele justificative.

Monitorul Oficial
numărul 119 din

14 februarie
2019

 Ordinul  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  de
Reglementare  în  Domeniul  Energiei  nr.  14/2019  privind
aprobarea Metodologiei  de stabilire a tarifelor  reglementate
pentru  prestarea  serviciilor  de  înmagazinare  subterană  a
gazelor naturale

Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, care reglementează
modalitatea de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de
înmagazinare  subterană a gazelor  naturale prin  intermediul  unui  sistem de

înmagazinare subterană aflat pe teritoriul României.
  Costurile de exploatare reprezintă cheltuieli de exploatare definite conform
reglementărilor  în  vigoare,  deductibile  fiscal  în  limita  prevederilor  legale  în

vigoare.
 Costurile  financiare  reprezintă  cheltuieli  financiare,  definite  conform
reglementărilor  în  vigoare,  deductibile  fiscal  în  limita  prevederilor  legale  în

vigoare.
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Monitorul Oficial
numărul 120 din

15 februarie
2019

 Ordinul Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de
Noroc nr. 38/2019 pentru aprobarea modalităţii de calcul al
taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului  nr.  114/2018  privind  instituirea  unor  măsuri  în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor  termene şi  pentru modificarea anexei  nr.  8 la Ordinul
preşedintelui  Oficiului  Naţional  pentru  Jocuri  de  Noroc  nr.
179/2018 privind aprobarea modelului  de declaraţie  lunară,
sub  forma  unui  formular-tip,  pentru  veniturile  realizate  de
organizatorii  jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi  de
jocuri  de  noroc  potrivit  art.  10  alin.  (1)  din  Ordonanţa  de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  77/2009  privind  organizarea  şi
exploatarea jocurilor de noroc

Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi
de  Ordonanţa  de urgenţă  a  Guvernului  nr.  77/2009  privind  organizarea  şi
exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a plăti o
taxă lunară în conformitate cu prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene.
Taxa lunară se calculează prin aplicarea procentului de 2% la totalul taxelor de
participare încasate lunar conform prevederilor legale în vigoare.
  Totalul taxelor de participare încasate lunar se definesc ca orice transfer din
contul bancar sau similar al jucătorilor în conturile de joc ale acestora de pe
platforma de joc.
   Taxa menţionată la  alin.  (1)  se calculează,  se declară şi  se plăteşte la
bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au
încasat  taxele  de participare  încasate  lunar,  în  conformitate  cu  prevederile
legale în vigoare.

Monitorul Oficial
numărul 123 din

15 februarie
2019

 Ordinul  comun  al  Ministrului  Finanţelor  Publice,  al
Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministrului Sănăţii
nr.  611/138/127/2019 pentru  aprobarea  modelului,
conţinutului,  modalităţii  de  depunere  şi  de  gestionare  a
"Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului  pe  venit  şi  evidenţa  nominală  a  persoanelor
asigurate"

  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile
de plată a contribuţiilor  sociale,  impozitului  pe venit  şi  evidenţa nominală a
persoanelor asigurate", precum şi anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" şi nr. 1.2
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"Anexa asigurat" 
  Declaraţia  se completează de către  persoanele  fizice  şi  juridice  care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), la
care  îşi  desfăşoară  activitatea  sau  beneficiază  de  concediul  medical  şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136
lit.  a) şi b) şi art. 153 alin. (1) lit.  a) - d) din Codul fiscal de către entităţile
prevăzute la art. 147 alin. (1) din acelaşi cod, precum şi de către orice plătitor
de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
    Declaraţia se completează şi de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (12)
şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) şi c), art.
174 alin. (5) şi (6) din Codul fiscal, care au obligaţia să depună declaraţia şi să
achite contribuţiile  sociale  obligatorii,  potrivit  legii,  precum şi  de plătitorii  de
venit prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8) şi art. 125
alin. (8) - (9) din Codul fiscal.
    Declaraţia se completează şi de angajatorii prevăzuţi la art. 60 pct. 5 din
Codul fiscal, care desfăşoară una sau mai multe activităţi şi în domeniile de
activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi îndeplinesc condiţiile
privind  acordarea  facilităţilor  fiscale  privind  scutirea  angajaţilor  de  la  plata
impozitului pe venit şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, reducerea
cotei contribuţiei de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale, reducerea
contribuţiei  asiguratorii  pentru muncă datorate de angajator  de la  2,25% la
0,3375%,  precum  şi  scutirea  de  la  plata  contribuţiilor  de  asigurări  sociale
datorate  în  cazul  condiţiilor  deosebite  de  muncă  sau  în  cazul  condiţiilor
speciale de muncă.
    Facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit.
r)  din  Codul  fiscal  se  acordă  tuturor  angajaţilor,  indiferent  de  activitatea
prestată, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5
din Codul fiscal.
 Declaraţia se depune:
    - lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc
veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau
sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art.  136 lit.  d) - f) din Codul
fiscal,  precum şi  persoanele  fizice  care  realizează în  România  venituri  din
salarii  sau  asimilate  salariilor  de  la  angajatori  din  state  care  nu  intră  sub
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum
şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este
parte;
    - trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de
plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2)
din  Codul  fiscal,  în  calitate  de  angajatori  sau  de  persoane  asimilate
angajatorului:
    a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
    b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au
înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu
de până la 3 salariaţi exclusiv;
    c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
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    d)  persoanele  fizice  autorizate  şi  întreprinderile  individuale,  precum şi
persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate
juridică  constituite  între  persoane  fizice,  persoanele  fizice  care  deţin
capacitatea  de  a  încheia  contracte  individuale  de  muncă  în  calitate  de
angajator,  care  au,  potrivit  legii,  personal  angajat  pe  bază  de  contract
individual de muncă;
    - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor
contracte  de  activitate  sportivă,  arendă,  din  asocieri  cu  persoane  juridice
contribuabili  potrivit  titlurilor  II  şi  III  din Codul  fiscal  sau Legii  nr.  170/2016
privind  impozitul  specific  unor  activităţi,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  pentru  care  impozitul  se  reţine  la  sursă,  de  plătitorii  de  venituri
prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8) şi art. 125 alin.
(8) - (9) din Codul fiscal.
    Atenţie! Depunerea trimestrială  a  declaraţiei  constă  în  completarea şi
depunerea a câte o declaraţie pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147
alin. (5) din Codul fiscal.
    Ori  de  câte  ori  în  cursul  trimestrului  persoanele  fizice  care  realizează
venituri  din  salarii  sau  asimilate  salariilor  beneficiază  de  concedii  şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sau cărora le încetează calitatea
de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art.
80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate
angajatorului, depun declaraţia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat.
În  acest  caz,  declaraţia/declaraţiile  aferentă/aferente  perioadei  rămase  din
trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului.  În cazul în care încetarea calităţii  de asigurat  are loc în luna a
doua  a  trimestrului  se  vor  depune  atât  declaraţia  pentru  prima  lună  a
trimestrului,  cât  şi  cea  pentru  luna  a  doua,  urmând  ca  după  încheierea
trimestrului să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.

Monitorul Oficial
numărul 128 din

18 februarie
2019

Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  5/2019  privind
aprobarea  scoaterii  din  rezerva  de  stat,  sub  formă  de
împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe
perioada  de  iarnă,  a  agentului  termic  pentru  încălzirea
populaţiei  din  municipiul  Drobeta-Turnu  Severin,  judeţul
Mehedinţi

  Se aprobă scoaterea din stocurile disponibile păstrate în rezervele de stat, cu
titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2019, a cantităţii de 9.941 tone
păcură, necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru
încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.
   Pentru produsul energetic păcură prevăzut la art. 1, în baza art. 345 alin. (1)
din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de
plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care
se  restituie  împrumutul  sau,  în  cazul  nerestituirii  împrumutului  în  termenul
prevăzut la art. 3 alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care s-a încasat parţial sau total contravaloarea facturii.
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Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  6/2019 privind
unele  măsuri  pentru  buna  organizare  şi  desfăşurare  a
alegerilor  pentru  membrii  din  România  în  Parlamentul
European din anul 2019

Indemnizaţiile  acordate  membrilor  birourilor  electorale,  statisticienilor,
informaticienilor, personalului tehnic auxiliar şi operatorilor de calculator pentru
executarea  atribuţiilor  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  alegerilor  pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 prevăzute la alin.
(4) reprezintă venituri din alte surse, în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acestea
datorându-se şi virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.

Monitorul Oficial
numărul 133 din

19 februarie
2019

Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1687/2019 de
modificare  şi  completare  a  anexei la  Ordinul  ministrului
finanţelor  publice  nr.  3.139/2017  privind  aprobarea  emiterii
titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor
operative  ale  Trezoreriei  Statului,  în  cadrul  Programului
Tezaur

 Investitorii  titlurilor  de stat emise în cadrul Programului  Tezaur pot solicita
transferul  dreptului  de  proprietate,  doar  la  unitatea  operativă  a  Trezoreriei
Statului  prin  care  au subscris,  prin  semnarea şi  depunerea unei  cereri  de
transfer  al  dreptului  de  proprietate,  la  sediul  unităţii  operative  prin  care
vânzătorul a subscris.

Monitorul Oficial
numărul 140 din

21 februarie
2019

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală  nr.  426/2019 privind  modificarea  şi  completarea
Ordinului preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală  nr.  587/2016  pentru  aprobarea  modelului  şi
conţinutului  formularelor  utilizate  pentru  declararea
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere
sau reţinere la sursă

Se modifică şi se completează "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul
de stat".
77.Taxa  lunară  calculată  la  totalul  taxelor  de  participare  încasate  lunar,
datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc,  aprobată cu modificări  şi  completări  prin  Legea nr.  246/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
78. Taxa pe activele financiare.
-se  elimină  din  Nomenclatorul  obligaţiilor  de  plată  la  bugetul  de  stat
următoarele cinci poziţii:
52  contribuţia  pentru  finanţarea  unor  cheltuieli  de  sănătate  din  activităţi
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publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice;
 53 Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele
din tutun din producţia internă;
54 Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele
din tutun din achiziţii intracomunitare/import;
55 Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli  de sănătate pentru băuturile
alcoolice din producţia internă;
56 Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli  de sănătate pentru băuturile
alcoolice din achiziţii intracomunitare/import.

Monitorul Oficial
numărul 154 din

27 februarie
2019

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală  nr.  169/2019 privind  aprobarea  Procedurii  de
actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile
înregistrate  în  scopuri  de  taxă  pe  valoarea  adăugată  care
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care
efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri  taxabilă în
România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Se aprobă  Procedura  de  actualizare  a  vectorului  fiscal,  pentru  persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează
trimestrul  calendaristic  ca  perioadă  fiscală  şi  care  efectuează  o  achiziţie
intracomunitară de bunuri taxabilă în România.
  Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:
a) "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul 
calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară 
de bunuri taxabilă în România (092)", precum şi instrucţiunile de completare;
 b) "Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea 
actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile 
care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează 
achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România";
c)  "Decizie  privind  actualizarea datelor  din  Registrul  contribuabililor,  pentru
persoanele  impozabile  care  utilizează  trimestrul  calendaristic  ca  perioadă
fiscală  şi  care  efectuează  achiziţii  intracomunitare  de  bunuri  taxabile  în
România".
 Procedura  se  aplică  de  către  compartimentul  cu  atribuţii  în  domeniul
înregistrării fiscale, în toate situaţiile în care persoanele impozabile înregistrate
în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală,
efectuează  o  achiziţie  intracomunitară  de  bunuri  taxabilă  în  România,  în
condiţiile prevăzute de art. 322 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
  Formularul (092) "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale
pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri  de TVA care utilizează
trimestrul  calendaristic  ca  perioadă  fiscală  şi  care  efectuează  o  achiziţie
intracomunitară de bunuri taxabilă în România" se completează de persoanele
impozabile  înregistrate  în  scopuri  de  TVA  conform  art.  316  din  Legea  nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
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fiscal),  care  utilizează  trimestrul  ca  perioadă  fiscală  şi  care  efectuează  o
achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România.

Monitorul Oficial
numărul 156 din

27 februarie
2019

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală  nr.  451/2019 privind  completarea  Ordinului
preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.281/2018  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  distribuire  a
sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă
plătite  de  contribuabili  în  contul  distinct  şi  de  stingere  a
acestora

  În anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.  1.281/2018  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  distribuire  a  sumelor
reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili  în
contul  distinct  şi  de  stingere  a  acestora,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I, nr. 460 din 5 iunie 2018, după punctul 11 se introduce un
nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:
    "12.  Contribuţia  asiguratorie  pentru muncă datorată de angajatorii  care
desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile
prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal se încasează în contul de venituri
ale bugetului de stat 20.A.47.06.00 «Sume din contribuţia asiguratorie pentru
muncă în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcţiilor»,
deschis la unităţile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală
al contribuabililor, şi se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata
creanţelor  salariale  constituit  în  baza  Legii  nr.  200/2006,  cu  modificările
ulterioare, în contul 28.A.20.11.00 «Venituri din contribuţia asiguratorie pentru
muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale», codificat
cu codul de identificare fiscală al contribuabililor. Prevederile pct. 2, 5, 6 şi 11
se aplică în mod corespunzător."

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul
preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.612/2018  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  obligaţiilor
fiscale care se plătesc în contul unic

 Se  completează  Anexa  la  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  1.612/2018  pentru  aprobarea  Nomenclatorului
obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.
 După  poziţia  33  se  introduce  o  nouă  poziţia,  poziţia  33^1,  cu  următorul
cuprins: „Taxa pe activele financiare” 
 După  poziţia  38  se  introduce  o  nouă  poziţia,  poziţia  38^1,  cu  următorul
cuprins:  „Contribuţia  de  asigurări  sociale  datorată  de  persoanele  care
realizează venituri din salarii din domeniul construcţiilor.”
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